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รายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

คําจํากัดความ

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

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

ตัวแทน / ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเอคควิตี โปรหุ้นระยะยาว

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือตัวแทนกําหนด

วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การที ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดหนึ ง หรือหน่วยลงทุน
ประเภทหนึ ง (“กองทุนต้นทางหรือหน่วยลงทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ งหรือหน่วยลงทุนอีก
ประเภทหนึ ง (“กองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุนปลายทาง”) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวก
ด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ น
วันทําการซื อขายนั น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

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

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

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัท จํากัด นั น

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT
CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

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

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

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

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

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

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

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

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

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

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  EQUITY PRO LTF 

1.3. ชื อย่อ :  EPLTF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

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

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื องของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โครงการจะนําเงินที ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ระยะสั น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ งจะช่วยให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ น โดยจะ
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit :
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
สมมติฐานที ใช้ในการคํานวณ :
1. ระดับความเชื อมั น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วันทําการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ํากว่า วันทําการ
ประเภทของ VaR ที บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี ยง : 
วิธีการวัดมูลค่าความเสี ยงด้านตลาด :

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

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

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :
กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี 

1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการดํารงอัตราส่วนดังกล่าวมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะ
เวลาที กองทุนมีความจําเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื อการดําเนินงานของกองทุน เช่น ในช่วงระยะเวลา 14
วันแรกนับแต่วันที ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และในช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนวันสิ นอายุโครงการหรือในกรณีที เกิด
สภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น ความผันผวนเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ทั งนี บริษัทจะรายงานการไม่ดํารง
อัตราส่วนดังกล่าวแก่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที กําหนด

2. อนึ งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื อป้องกันความผันผวน
ของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการลดหรือป้องกันความเสี ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในตราสารหนี ตราสารทุน สัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี สัดส่วนการลงทุน
ขึ นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั นๆ แล้วแต่กรณี

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย
ไทย ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด ดังนี 
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่

1.1.1    หุ้น
1.1.2    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (Share Warrants)
1.1.3    ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(TSR)
1.1.4    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบ
สําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5    ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1  1.1.4 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.2  ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่
1.2.1    พันธบัตร
1.2.2    ตั วเงินคลัง
1.2.3    หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4    ตั วแลกเงิน (B/E)
1.2.5    ตั วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.6    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8    ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.3  ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)
1.5    SN
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วนดังนี 

2.1   ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้
2.3   มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัด
ทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้อง

มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที ระบุในส่วน
ที  6 ข้อ 1
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.5.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บลจ. ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที เป็น SN ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ก่อน
การลงทุน
2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี 
ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ
ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั น
3. ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.  ธนาคารออมสิน
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ธนาคารพาณิชย์
1.2  บริษัทเงินทุน
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4  บริษัทหลักทรัพย์
1.5  บริษัทประกันภัย
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7  กองทุนฟื นฟู
1.8  นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.  ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 

2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating
อยู่ในอันดับ investment grade
2.2  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว
และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5  ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือ
และอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6   ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขาย ตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่า
เชื อถือและอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7  ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.  ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาํหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม

4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate))
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 

4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2  ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้อง
เรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดัง
กล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3
4.4.3  ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5   การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1  คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่
สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6  discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลัก
ทรัพย์ หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทํา
การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3  กองทุนฟื นฟู
1.4  ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5  ธนาคารพาณิชย์
1.6  บริษัทเงินทุน
1.7  บริษัทหลักทรัพย์
1.8  บริษัทประกันชีวิต
1.9   กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11  นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ มเติม
2.  หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 

3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลัก
ประกันดังนี 

3.1.1  เงินสด
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร
ที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4  ตั วแลกเงินหรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.6  ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7  หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF

3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้
บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5  ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 

3.5.2.1   บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2   ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใด
ดังนี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1.  ประเภท underlying
derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือ ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1  Derivatives on organized exchange
2.2.2  OTC derivatives ดังนี 
           2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3  ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม
3.หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที 
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
6.3.2ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิง
เสื อมเสียไป
6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที 

ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน SN ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี < 397 วันนับแต่วันที ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่
อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี > 397 วันนับแต่วันที ลงทุน ต้อง
ขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ตราสารที ลงทุนใน
benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 
5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั วไปของ  SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลัก
ทรัพย์ซื อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ น
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง
ประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขาย
ในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัท
ที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขาย
ใน SET)
5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายตาม 5.1
5.4 DW ที มี Issuer rating อยู่ในระดับ
Investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating
อยู่ในระดับ investment grade
    5.5.1 reverse repo
    5.5.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1
 ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท

ทุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที 
ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ว

แลกเงิน (B/E) หรือตั วสัญญาใช้เงิน
(P/N) ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่
สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอน
กรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45%
เฉลี ยในรอบปีบัญชีเว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุ
กองทุน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ
MF ที อายุกองทุนคง
เหลือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ทั งนี 
เฉพาะ MF ที มี อายุ
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 
2.1 B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไข
ห้ามเปลี ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 
(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน
รวมปิด และกองทุน buy & hold ที 
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดัง
กล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)

รวมกัน
ไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%

4 securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6
ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับ MF ทั วไป ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน SN ที มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของ
ข้อ 4 ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั วไปของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit
rating 

รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความ
เสี ยงที มีอยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มิใช่เพื อลดความเสี ยง (non
hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน

Global exposure
limit

จํากัด net exposure
ที เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ
NAV 

หมายเหตุ  :   สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ Product limit

ส่วนที  4 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใด
รายหนึ ง

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการ
ถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ ง
หนี กึ งทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึ ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี ภาค
รัฐไทย)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทํางบ
การเงิน (financial liability)* ของผู้ออก
ตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดย
ไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าวของเจ้า
หนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้
ยืมจากกิจการที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สิน
ทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของ ผู ้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้
ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี โดยเป็นตราสาร ที ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั งเว้นแต่
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที 
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ :
* หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให ้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออก
ตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั นโดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะ
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial
Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํา
งบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

3 หน่วย CIS ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS
ทั งหมดของ MF 
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน
ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที 5 :  การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที ไม่สามารถดํารงอายุเฉลี ยของ
ทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าวตามที กําหนด รวมทั งจัดส่งต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะ
กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมี คุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนท ี3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนแล้วจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนนั น
(5)ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) ตามที กําหนดในส่วนที  4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงานก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที 6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1.  ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)   จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที 
บริษัทจัดการ
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2.  ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดย
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และ
กําหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่ตํ่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอ
ขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนฯ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทั งใบจองซื อ/คําสั งซื อหน่วยลงทุน คําขอเปิดบัญชีได้ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทุกวันในเวลาทําการบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการและ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

5.2.2 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุนในครั งแรก

1) สําหรับผู้ที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื อสามารถจองซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุน
ไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคํา
เตือนเฉพาะสําหรับการลงทุน และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน พร้อมหลักฐานซึ งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี ไปที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หรือทางโทรสารของบริษัท
จัดการ สําหรับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญ

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประชาชน

2) สําหรับผู้ที มีบัญชีกองทุนอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้จองซื อที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ได้เปิดบัญชีไว้ ระบุเลขที ผู้ถือหน่วยและ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อให้ครบถ้วนชัดเจน ทั งนี 
ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5.2.3 การรับชําระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

ในการจองซื อหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนและไม่รับ
โอนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการอื น (บริษัทจัดการต้นทาง) เพื อมาลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษัทจัดการ (บริษัทจัดการปลายทาง) ทั งนี ในการชําระเงินค่าจองซื อ ผู้จองซื อหรือสั งซื อสามารถชําระเงิน
ได ้ โดยมีรายละเอียดดังนี 

(1) กรณีที จองซื อผ่านบริษัทจัดการผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์
เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)หรือเช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลง
วันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อกองทุนเปิด” 

(2) กรณีที จองซื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนอื น ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ โดยจะต้องลงวันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อ
กองทุนเปิด” 

เมื อสํานักงานผู้รับคําจองซื อข้างต้นได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื อแล้วสํานักงานผู้รับคําสั งซื อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชําระเงิน ทั งนี การจองซื อหรือการสั งซื อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหรือค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วและสิทธิของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนฯหรือบริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู ้
จองซื อหน่วยลงทุนที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หากมีดอกเบี ยรับเกิดขึ นในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ (1)
 (3) ทางบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที การเสนอขายครั งแรกมีผู้จองซื อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที 
จองซื อ หลังจากที บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วในกรณีที มีการจองซื อหน่วยลงทุนเกินกว่า
มูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงิน
ทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาทการจัดสรรหน่วยลงทุนที เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดย
ใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที ได้มีการบันทึกในระบบซื อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที สั งซื อ
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที สั งซื อโดยจํานวนที จัดสรรจะ
เป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ แต่ทั งนี บลจ. อินโนเทค ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
หากกรณีที มูลค่าที ได้รับการจัดสรรต่ํากว่า 5,000 บาท หรือ 500 หน่วย

5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรกไม่
ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื องจากเมื อสิ นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทั งนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่อไปได้

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินที ผู้สั งซื อระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง ให้แก่ผู้จองซื อภายในหนึ งเดือนนับ
แต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึง
วันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และสาขาบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน ได้ที ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯทุกวันในเวลาทําการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2)นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6.2.1 การขอเปิดบัญชี

1) ผู้สนใจที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจํานงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนชัดเจนและส่ง
หลักฐานประกอบคําขอตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได้

2) ผู้สนใจที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคําสั งเปิดบัญชีซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระบุเลขที ผู้ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อและส่งหลักฐานประกอบตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยไม่ต้องแสดงความจํานงสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

6.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุน

ก) การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้สั งซื อสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้สนใจซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนและยื นพร้อมชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ตามวิธีการที ระบุไว้
ในหัวข้อ 5.2.3 สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) ในกรณีที ผู้สั งซื อชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ
หรือแต่ละสํานักงานของผู้สนับสนุนฯ และสาขาที สั งซื อ หรือในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน
ที สั งซื อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์
สามารถเรียกเก็บได้ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เพียงแต่กรอกใบคําสั งซื อให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดําเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 14 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันสั งซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้วผู้
สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้ซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ งเพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันผู้ซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดําเนิน
การในวิธีการอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี จะต้องแสดงความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการสามารถสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
หรือทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เมื อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในข้อ 22. โดยในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใด
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว หรือ
ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที เกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์
ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามลําดับ ดังนี 

1) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน (ถ้ามี) หากในขณะนั น กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอื นของบริษัทจัดการมีมากว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการจะสับเปลี ยนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที มีความเสี ยงในระดับ
ใกล้เคียงกัน หรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่ก่อน

2) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีระดับความเสี ยงในระดับใกล้
เคียงกันหรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่

ข) การสั งซื อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1) ผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

เมื อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช ้(User name) และรหัสผ่าน
(Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งให้ทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Email address ซึ งจะสามารถใช้ในการสั งซื อ
ขายหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไปผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ มเติม

ในการสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์
ของบริษัทจัดการได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไปในการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอใช้
บริการนี ทราบการสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณีผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้บริการ
ซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการที หมายเลขโทรศัพท์ 026246333 โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต
ซึ งจะประกาศใน(www.innotechasset.com) หรือ ผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อ
นั น ซึ งผู้สั งซื อสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนเอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งซื อเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งใบ
ยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุในใบยืนยัน ทาง
บริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

2) ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสั งซื อ
หน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ได้ทุกวันตลอด 24 ชั วโมง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ใช้
บริการนี ทราบ การสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูและผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณี ผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั งซื อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที ถูกต้องเพื อเข้าสู่ระบบ จากนั นจึงเลือก
รหัสบริการซื อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั นตอนการสั งซื อ ระบบจะทบทวนการทํารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูก
ต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภาย
หลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั งซื อนั นเอกสารใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องพิมพ์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้
อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5
ข้อ 11 หรือข้อ 12

2) ขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ
19 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที สั งซื อและชําระเต็มจํานวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและภายในระยะเวลาที 
กําหนด จํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรรจะคํานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ งกรณีที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ คําสั งจ่ายเงิน และทําการสั ง
ซื อภายในกําหนดเวลารับฝากเช็ค บริษัทจัดการจะคํานวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน โดย
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ในวันที สั งซื อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์นั นสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที 
จํานวนเงินที ระบุในคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที ชําระ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนที ได้รับ
ชําระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที สั งซื อและได้รับค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที จดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั งซื อตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี ย
(ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ส่งซื อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4

6.2.4 ข้อจํากัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคําสั งซื อโดยผู้
ลงทุนที ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ นที อยู่ในต่างประเทศที มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดัง
กล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

(ข) ในการซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนใด ๆ ที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสั งซื อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุนและ / หรือจํานวนเงินของการสั งซื อดังกล่าว ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน

6.2.5 การหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวเมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทุนทั งนี เมื อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือเห็นควรให้รับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและติดประกาศดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ

ข้อกําหนดและข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดารสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วย
สามารถขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น
เวลา 15 วัน ที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯและจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ
เปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามข้อ 16.3 และ 16.4 เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 หรือ ข้อ 20 

2) รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16.3 และ
16.4 และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 

7.2.1 ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที 

(1) บริษัทจัดการ

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(3) Telebanking หรือ ทางโทรศัพท์

(4) บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ตามระยะ
เวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 และ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที สั งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

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

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี 

1) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที บริษัทจัดการกําหนด
การจ่ายเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ระบุในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมภายหลัง ภายใน 3 วัน
ทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขที ระบุในข้อ 10 

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนติดต่อขอรับเงินค่าขายด้วยตนเอง ณ ที ทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัท
จัดการได้ตั งแต ่3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็นต้นไป

4) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนําเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นในเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที ได้ระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้ง
แก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง นายทะเบียนหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนําเช็คดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นหรือทําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําการขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทั งนี หากธนาคารที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่า
ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์        0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้
บริการ หรือมูลค่าอื นๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตาม
ที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย
หน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง
โดย ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่า
อื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเฉพาะวันที บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันที สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนตามหัวข้อ 7.5 เรื องระยะเวลาในการรับซื อคืนเท่านั นสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลัง
จากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป การสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น ในวันทําการซื อ
ขายให้ถือว่าเป็นการสั งขาย คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการ
ซื อขายซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนนั น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนและราคารับซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้
ดูแลผลประโยชน์แล้วการสั งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
หยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดัง
กล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้านายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการ
จะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึ ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการโดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที ได้
รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เพื อนําไปชําระเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนปลายทาง

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวม
ถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน “อินโนเทค” ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนรวม “อินโนเทค” (กองทุนต้นทาง) เข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
(กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการได้เพื อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนบางรูปแบบในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับ
สนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ยังมิให้ดําเนินการในระยะแรก
ประกอบด้วย

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน)

(3) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(โอนออก) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือโอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางภายในห้าวันทําการนับแต่วันที บริษัทได้รับคําสั งสับเปลี ยนจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทําการเมื อมีการเลิก
โครงการตามข้อ 22 ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความยินยอมให้มีการโอนหน่วยลงทุนไว้ในใบจองซื อหน่วยลงทุนหรือใน
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนเข้าหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นการรักษาผลประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนฯ

8.2.1 รูปแบบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
จะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับ
เปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ เพื อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยที คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ได ้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
หากการสับเปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ
เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื นมายังกองทุนนี สามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนเข้า LTF จาก บลจ. อื น” โดย
ไม่ต้องระบุจํานวนเงินที ต้องการโอน พร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ไปยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงิน ที ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ตามที ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนและมีการนําส่ง
เงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั น ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื นใด เป็นเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นี บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.3อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท
จัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที 
กําหนดไว้ในกฎหมาย ภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื อ มิใช่การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการอื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

8.2.1.4 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(กองทุนปลายทาง) 

สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนออก LTF ไปยัง บลจ. อื น” โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน
ที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยน
ออกจากกองทุนต้นทาง ชื อกองทุนปลายทางและชื อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนดเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกอง
ทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําเช็ค หรือโอนเงิน
หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งสับ
เปลี ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยการลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้ประจําปีใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8.2.1.5 กรณีมีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเมื อมีการเลิกกองทุนรวมอันเนื องมาจากสาเหตุตามข้อ 22 ว่าด้วยเรื อง การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทาง
บริษัทจัดการทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื นของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทจัดการอื น โดยบริษัทจัดการมี ข้อกําหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนที มีลักษณะการ
ลงทุน ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทําการแจ้งความจํานงในเรื องดังกล่าวไว้ในใบ
คําสั งซื อกองทุนรวม

8.3 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในระยะแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการเฉพาะรูปแบบการสับเปลี ยนตามที ระบุในข้อ 8.2.1.2 เรื อง การสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี  1) ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผ่านบริการคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั งนี การสับเปลี ยนในรูปแบบอื น ๆ ตาม
ที ระบุในข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นั น จะยังไม่เปิดให้บริการ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้ได้เมื อใด
บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ ประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี 

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการตั งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น. ในราคาตามข้อ 8.4
ในการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (กรณีสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้อ 8.2.1.1 หรือ 8.2.1.2) หรือ ใบคําสั งรับโอน LTF จาก บลจ. อื น หรือ ใบคําสั งโอน LTF
ไปยัง บลจ. อื น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ให้ระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนจากกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะ
ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทําการถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนนั นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามีผลตามเกณฑ์ใน ข้อ 8.4

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการนี ได้ทุกวัน โดยผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา
6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) ได้ตลอด 24
ชั วโมง

การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซื อขายนั นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการให้ถือเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคํานวณราคาของวันทําการถัดไปใน
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการ
ดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของ บริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท ์0
2624 – 6333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการ
ใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com)  โดยปฏิบัติ ตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการ
ยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยบริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยสับเปลี ยนเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับ
จากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ ไม่กําหนด จํานวนเงินลงทุนแล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัด
จํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)  สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมด
เท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จัดการหากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเอกสาร ใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องโทรสารของผู้สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือเครื องพิมพ์ของผู้สั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั นไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวัน
ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํา
รายการที ระบุไว้ในใบยืนยันทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

การทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

8.4 ราคาขายและราคารับซื อคืนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนมีผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและราคารับซื อคืน ดังนี 

1) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกําหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขาย ณ สิ น
วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

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

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

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

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

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
  
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

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

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

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

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

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
  
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื อนไขที ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี(5 ปีหรือ 7 ปี)
ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนตั งแต่วันที  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ งไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีแล้ว

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

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

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

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

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

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

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท
สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
(2) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที จ่ายจริง
(3) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชีตามที จ่ายจริงโดยจะตัดจ่ายจากบริษัทจัดการตามที จ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล จํานวนที จ่ายจริง
(5) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง
(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค จํานวนที จ่ายจริง (ถ้าม)ี
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนบริษัทจัดการ จะ
คํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน
การคํานวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง และส่วนที เกินกว่า
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินงานจัดเก็บไว้บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทั งนี ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราร้อยละ 0.25 (รวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว)

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

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
[ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน]
ทั งนี ธุรกรรมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้หน่วยลงทุนหรือธุรกรรมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อครั ง
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

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

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

1.2  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

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

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

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

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

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็น
ชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2
การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

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

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใน
เรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 รวมภาษีมูลค่า
เพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

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

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

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

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

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

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

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

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

คําจํากัดความ

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

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

ตัวแทน / ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเอคควิตี โปรหุ้นระยะยาว

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือตัวแทนกําหนด

วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การที ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดหนึ ง หรือหน่วยลงทุน
ประเภทหนึ ง (“กองทุนต้นทางหรือหน่วยลงทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ งหรือหน่วยลงทุนอีก
ประเภทหนึ ง (“กองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุนปลายทาง”) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวก
ด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ น
วันทําการซื อขายนั น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

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

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

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัท จํากัด นั น

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT
CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

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

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

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

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

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

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

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

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

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

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  EQUITY PRO LTF 

1.3. ชื อย่อ :  EPLTF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

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

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื องของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โครงการจะนําเงินที ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ระยะสั น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ งจะช่วยให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ น โดยจะ
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit :
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
สมมติฐานที ใช้ในการคํานวณ :
1. ระดับความเชื อมั น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วันทําการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ํากว่า วันทําการ
ประเภทของ VaR ที บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี ยง : 
วิธีการวัดมูลค่าความเสี ยงด้านตลาด :

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

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

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :
กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี 

1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการดํารงอัตราส่วนดังกล่าวมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะ
เวลาที กองทุนมีความจําเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื อการดําเนินงานของกองทุน เช่น ในช่วงระยะเวลา 14
วันแรกนับแต่วันที ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และในช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนวันสิ นอายุโครงการหรือในกรณีที เกิด
สภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น ความผันผวนเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ทั งนี บริษัทจะรายงานการไม่ดํารง
อัตราส่วนดังกล่าวแก่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที กําหนด

2. อนึ งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื อป้องกันความผันผวน
ของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการลดหรือป้องกันความเสี ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในตราสารหนี ตราสารทุน สัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี สัดส่วนการลงทุน
ขึ นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั นๆ แล้วแต่กรณี

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย
ไทย ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด ดังนี 
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่

1.1.1    หุ้น
1.1.2    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (Share Warrants)
1.1.3    ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(TSR)
1.1.4    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบ
สําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5    ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1  1.1.4 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.2  ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่
1.2.1    พันธบัตร
1.2.2    ตั วเงินคลัง
1.2.3    หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4    ตั วแลกเงิน (B/E)
1.2.5    ตั วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.6    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8    ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.3  ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)
1.5    SN
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วนดังนี 

2.1   ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้
2.3   มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัด
ทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้อง

มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที ระบุในส่วน
ที  6 ข้อ 1
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.5.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บลจ. ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที เป็น SN ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ก่อน
การลงทุน
2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี 
ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ
ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั น
3. ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.  ธนาคารออมสิน
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ธนาคารพาณิชย์
1.2  บริษัทเงินทุน
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4  บริษัทหลักทรัพย์
1.5  บริษัทประกันภัย
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7  กองทุนฟื นฟู
1.8  นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.  ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 

2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating
อยู่ในอันดับ investment grade
2.2  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว
และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5  ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือ
และอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6   ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขาย ตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่า
เชื อถือและอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7  ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.  ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาํหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม

4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate))
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 

4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2  ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้อง
เรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดัง
กล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3
4.4.3  ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5   การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1  คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่
สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6  discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลัก
ทรัพย์ หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทํา
การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3  กองทุนฟื นฟู
1.4  ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5  ธนาคารพาณิชย์
1.6  บริษัทเงินทุน
1.7  บริษัทหลักทรัพย์
1.8  บริษัทประกันชีวิต
1.9   กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11  นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ มเติม
2.  หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 

3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลัก
ประกันดังนี 

3.1.1  เงินสด
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร
ที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4  ตั วแลกเงินหรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.6  ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7  หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF

3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้
บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5  ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 

3.5.2.1   บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2   ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใด
ดังนี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1.  ประเภท underlying
derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือ ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1  Derivatives on organized exchange
2.2.2  OTC derivatives ดังนี 
           2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3  ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม
3.หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที 
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
6.3.2ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิง
เสื อมเสียไป
6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที 

ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน SN ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี < 397 วันนับแต่วันที ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่
อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี > 397 วันนับแต่วันที ลงทุน ต้อง
ขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ตราสารที ลงทุนใน
benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 
5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั วไปของ  SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลัก
ทรัพย์ซื อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ น
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง
ประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขาย
ในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัท
ที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขาย
ใน SET)
5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายตาม 5.1
5.4 DW ที มี Issuer rating อยู่ในระดับ
Investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating
อยู่ในระดับ investment grade
    5.5.1 reverse repo
    5.5.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1
 ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท

ทุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที 
ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ว

แลกเงิน (B/E) หรือตั วสัญญาใช้เงิน
(P/N) ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่
สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอน
กรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45%
เฉลี ยในรอบปีบัญชีเว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุ
กองทุน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ
MF ที อายุกองทุนคง
เหลือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ทั งนี 
เฉพาะ MF ที มี อายุ
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 
2.1 B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไข
ห้ามเปลี ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 
(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน
รวมปิด และกองทุน buy & hold ที 
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดัง
กล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)

รวมกัน
ไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%

4 securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6
ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับ MF ทั วไป ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน SN ที มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของ
ข้อ 4 ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั วไปของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit
rating 

รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความ
เสี ยงที มีอยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มิใช่เพื อลดความเสี ยง (non
hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน

Global exposure
limit

จํากัด net exposure
ที เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ
NAV 

หมายเหตุ  :   สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ Product limit

ส่วนที  4 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใด
รายหนึ ง

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการ
ถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ ง
หนี กึ งทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึ ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี ภาค
รัฐไทย)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทํางบ
การเงิน (financial liability)* ของผู้ออก
ตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดย
ไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าวของเจ้า
หนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้
ยืมจากกิจการที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สิน
ทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของ ผู ้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้
ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี โดยเป็นตราสาร ที ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั งเว้นแต่
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที 
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ :
* หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให ้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออก
ตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั นโดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะ
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial
Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํา
งบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

3 หน่วย CIS ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS
ทั งหมดของ MF 
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน
ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที 5 :  การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที ไม่สามารถดํารงอายุเฉลี ยของ
ทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าวตามที กําหนด รวมทั งจัดส่งต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะ
กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมี คุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนท ี3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนแล้วจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนนั น
(5)ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) ตามที กําหนดในส่วนที  4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงานก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที 6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1.  ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)   จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที 
บริษัทจัดการ
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2.  ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดย
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และ
กําหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่ตํ่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอ
ขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนฯ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทั งใบจองซื อ/คําสั งซื อหน่วยลงทุน คําขอเปิดบัญชีได้ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทุกวันในเวลาทําการบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการและ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

5.2.2 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุนในครั งแรก

1) สําหรับผู้ที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื อสามารถจองซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุน
ไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคํา
เตือนเฉพาะสําหรับการลงทุน และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน พร้อมหลักฐานซึ งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี ไปที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หรือทางโทรสารของบริษัท
จัดการ สําหรับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญ

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประชาชน

2) สําหรับผู้ที มีบัญชีกองทุนอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้จองซื อที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ได้เปิดบัญชีไว้ ระบุเลขที ผู้ถือหน่วยและ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อให้ครบถ้วนชัดเจน ทั งนี 
ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5.2.3 การรับชําระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

ในการจองซื อหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนและไม่รับ
โอนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการอื น (บริษัทจัดการต้นทาง) เพื อมาลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษัทจัดการ (บริษัทจัดการปลายทาง) ทั งนี ในการชําระเงินค่าจองซื อ ผู้จองซื อหรือสั งซื อสามารถชําระเงิน
ได ้ โดยมีรายละเอียดดังนี 

(1) กรณีที จองซื อผ่านบริษัทจัดการผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์
เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)หรือเช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลง
วันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อกองทุนเปิด” 

(2) กรณีที จองซื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนอื น ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ โดยจะต้องลงวันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อ
กองทุนเปิด” 

เมื อสํานักงานผู้รับคําจองซื อข้างต้นได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื อแล้วสํานักงานผู้รับคําสั งซื อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชําระเงิน ทั งนี การจองซื อหรือการสั งซื อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหรือค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วและสิทธิของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนฯหรือบริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู ้
จองซื อหน่วยลงทุนที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หากมีดอกเบี ยรับเกิดขึ นในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ (1)
 (3) ทางบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที การเสนอขายครั งแรกมีผู้จองซื อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที 
จองซื อ หลังจากที บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วในกรณีที มีการจองซื อหน่วยลงทุนเกินกว่า
มูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงิน
ทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาทการจัดสรรหน่วยลงทุนที เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดย
ใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที ได้มีการบันทึกในระบบซื อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที สั งซื อ
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที สั งซื อโดยจํานวนที จัดสรรจะ
เป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ แต่ทั งนี บลจ. อินโนเทค ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
หากกรณีที มูลค่าที ได้รับการจัดสรรต่ํากว่า 5,000 บาท หรือ 500 หน่วย

5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรกไม่
ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื องจากเมื อสิ นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทั งนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่อไปได้

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินที ผู้สั งซื อระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง ให้แก่ผู้จองซื อภายในหนึ งเดือนนับ
แต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึง
วันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และสาขาบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน ได้ที ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯทุกวันในเวลาทําการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2)นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6.2.1 การขอเปิดบัญชี

1) ผู้สนใจที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจํานงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนชัดเจนและส่ง
หลักฐานประกอบคําขอตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได้

2) ผู้สนใจที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคําสั งเปิดบัญชีซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระบุเลขที ผู้ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อและส่งหลักฐานประกอบตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยไม่ต้องแสดงความจํานงสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

6.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุน

ก) การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้สั งซื อสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้สนใจซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนและยื นพร้อมชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ตามวิธีการที ระบุไว้
ในหัวข้อ 5.2.3 สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) ในกรณีที ผู้สั งซื อชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ
หรือแต่ละสํานักงานของผู้สนับสนุนฯ และสาขาที สั งซื อ หรือในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน
ที สั งซื อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์
สามารถเรียกเก็บได้ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เพียงแต่กรอกใบคําสั งซื อให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดําเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 14 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันสั งซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้วผู้
สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้ซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ งเพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันผู้ซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดําเนิน
การในวิธีการอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี จะต้องแสดงความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการสามารถสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
หรือทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เมื อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในข้อ 22. โดยในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใด
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว หรือ
ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที เกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์
ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามลําดับ ดังนี 

1) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน (ถ้ามี) หากในขณะนั น กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอื นของบริษัทจัดการมีมากว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการจะสับเปลี ยนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที มีความเสี ยงในระดับ
ใกล้เคียงกัน หรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่ก่อน

2) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีระดับความเสี ยงในระดับใกล้
เคียงกันหรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่

ข) การสั งซื อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1) ผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

เมื อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช ้(User name) และรหัสผ่าน
(Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งให้ทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Email address ซึ งจะสามารถใช้ในการสั งซื อ
ขายหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไปผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ มเติม

ในการสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์
ของบริษัทจัดการได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไปในการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอใช้
บริการนี ทราบการสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณีผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้บริการ
ซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการที หมายเลขโทรศัพท์ 026246333 โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต
ซึ งจะประกาศใน(www.innotechasset.com) หรือ ผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อ
นั น ซึ งผู้สั งซื อสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนเอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งซื อเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งใบ
ยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุในใบยืนยัน ทาง
บริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

2) ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสั งซื อ
หน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ได้ทุกวันตลอด 24 ชั วโมง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ใช้
บริการนี ทราบ การสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูและผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณี ผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั งซื อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที ถูกต้องเพื อเข้าสู่ระบบ จากนั นจึงเลือก
รหัสบริการซื อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั นตอนการสั งซื อ ระบบจะทบทวนการทํารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูก
ต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภาย
หลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั งซื อนั นเอกสารใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องพิมพ์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้
อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5
ข้อ 11 หรือข้อ 12

2) ขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ
19 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที สั งซื อและชําระเต็มจํานวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและภายในระยะเวลาที 
กําหนด จํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรรจะคํานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ งกรณีที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ คําสั งจ่ายเงิน และทําการสั ง
ซื อภายในกําหนดเวลารับฝากเช็ค บริษัทจัดการจะคํานวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน โดย
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ในวันที สั งซื อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์นั นสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที 
จํานวนเงินที ระบุในคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที ชําระ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนที ได้รับ
ชําระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที สั งซื อและได้รับค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที จดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั งซื อตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี ย
(ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ส่งซื อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4

6.2.4 ข้อจํากัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคําสั งซื อโดยผู้
ลงทุนที ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ นที อยู่ในต่างประเทศที มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดัง
กล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

(ข) ในการซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนใด ๆ ที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสั งซื อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุนและ / หรือจํานวนเงินของการสั งซื อดังกล่าว ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน

6.2.5 การหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวเมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทุนทั งนี เมื อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือเห็นควรให้รับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและติดประกาศดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ

ข้อกําหนดและข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดารสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วย
สามารถขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น
เวลา 15 วัน ที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯและจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ
เปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามข้อ 16.3 และ 16.4 เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 หรือ ข้อ 20 

2) รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16.3 และ
16.4 และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 

7.2.1 ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที 

(1) บริษัทจัดการ

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(3) Telebanking หรือ ทางโทรศัพท์

(4) บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ตามระยะ
เวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 และ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที สั งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

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

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี 

1) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที บริษัทจัดการกําหนด
การจ่ายเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ระบุในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมภายหลัง ภายใน 3 วัน
ทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขที ระบุในข้อ 10 

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนติดต่อขอรับเงินค่าขายด้วยตนเอง ณ ที ทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัท
จัดการได้ตั งแต ่3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็นต้นไป

4) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนําเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นในเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที ได้ระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้ง
แก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง นายทะเบียนหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนําเช็คดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นหรือทําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําการขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทั งนี หากธนาคารที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่า
ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์        0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้
บริการ หรือมูลค่าอื นๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตาม
ที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย
หน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง
โดย ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่า
อื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเฉพาะวันที บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันที สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนตามหัวข้อ 7.5 เรื องระยะเวลาในการรับซื อคืนเท่านั นสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลัง
จากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป การสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น ในวันทําการซื อ
ขายให้ถือว่าเป็นการสั งขาย คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการ
ซื อขายซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนนั น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนและราคารับซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้
ดูแลผลประโยชน์แล้วการสั งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
หยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดัง
กล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้านายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการ
จะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึ ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการโดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที ได้
รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เพื อนําไปชําระเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนปลายทาง

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวม
ถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน “อินโนเทค” ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนรวม “อินโนเทค” (กองทุนต้นทาง) เข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
(กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการได้เพื อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนบางรูปแบบในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับ
สนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ยังมิให้ดําเนินการในระยะแรก
ประกอบด้วย

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน)

(3) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(โอนออก) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือโอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางภายในห้าวันทําการนับแต่วันที บริษัทได้รับคําสั งสับเปลี ยนจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทําการเมื อมีการเลิก
โครงการตามข้อ 22 ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความยินยอมให้มีการโอนหน่วยลงทุนไว้ในใบจองซื อหน่วยลงทุนหรือใน
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนเข้าหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นการรักษาผลประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนฯ

8.2.1 รูปแบบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
จะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับ
เปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ เพื อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยที คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ได ้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
หากการสับเปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ
เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื นมายังกองทุนนี สามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนเข้า LTF จาก บลจ. อื น” โดย
ไม่ต้องระบุจํานวนเงินที ต้องการโอน พร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ไปยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงิน ที ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ตามที ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนและมีการนําส่ง
เงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั น ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื นใด เป็นเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นี บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.3อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท
จัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที 
กําหนดไว้ในกฎหมาย ภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื อ มิใช่การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการอื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

8.2.1.4 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(กองทุนปลายทาง) 

สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนออก LTF ไปยัง บลจ. อื น” โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน
ที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยน
ออกจากกองทุนต้นทาง ชื อกองทุนปลายทางและชื อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนดเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกอง
ทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําเช็ค หรือโอนเงิน
หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งสับ
เปลี ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยการลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้ประจําปีใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8.2.1.5 กรณีมีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเมื อมีการเลิกกองทุนรวมอันเนื องมาจากสาเหตุตามข้อ 22 ว่าด้วยเรื อง การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทาง
บริษัทจัดการทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื นของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทจัดการอื น โดยบริษัทจัดการมี ข้อกําหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนที มีลักษณะการ
ลงทุน ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทําการแจ้งความจํานงในเรื องดังกล่าวไว้ในใบ
คําสั งซื อกองทุนรวม

8.3 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในระยะแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการเฉพาะรูปแบบการสับเปลี ยนตามที ระบุในข้อ 8.2.1.2 เรื อง การสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี  1) ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผ่านบริการคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั งนี การสับเปลี ยนในรูปแบบอื น ๆ ตาม
ที ระบุในข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นั น จะยังไม่เปิดให้บริการ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้ได้เมื อใด
บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ ประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี 

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการตั งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น. ในราคาตามข้อ 8.4
ในการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (กรณีสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้อ 8.2.1.1 หรือ 8.2.1.2) หรือ ใบคําสั งรับโอน LTF จาก บลจ. อื น หรือ ใบคําสั งโอน LTF
ไปยัง บลจ. อื น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ให้ระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนจากกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะ
ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทําการถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนนั นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามีผลตามเกณฑ์ใน ข้อ 8.4

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการนี ได้ทุกวัน โดยผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา
6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) ได้ตลอด 24
ชั วโมง

การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซื อขายนั นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการให้ถือเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคํานวณราคาของวันทําการถัดไปใน
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการ
ดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของ บริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท ์0
2624 – 6333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการ
ใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com)  โดยปฏิบัติ ตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการ
ยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยบริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยสับเปลี ยนเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับ
จากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ ไม่กําหนด จํานวนเงินลงทุนแล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัด
จํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)  สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมด
เท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จัดการหากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเอกสาร ใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องโทรสารของผู้สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือเครื องพิมพ์ของผู้สั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั นไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวัน
ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํา
รายการที ระบุไว้ในใบยืนยันทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

การทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

8.4 ราคาขายและราคารับซื อคืนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนมีผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและราคารับซื อคืน ดังนี 

1) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกําหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขาย ณ สิ น
วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

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

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

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

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

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
  
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

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

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

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

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

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
  
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื อนไขที ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี(5 ปีหรือ 7 ปี)
ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนตั งแต่วันที  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ งไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีแล้ว

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

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

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

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

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

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

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท
สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
(2) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที จ่ายจริง
(3) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชีตามที จ่ายจริงโดยจะตัดจ่ายจากบริษัทจัดการตามที จ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล จํานวนที จ่ายจริง
(5) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง
(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค จํานวนที จ่ายจริง (ถ้าม)ี
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนบริษัทจัดการ จะ
คํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน
การคํานวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง และส่วนที เกินกว่า
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินงานจัดเก็บไว้บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทั งนี ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราร้อยละ 0.25 (รวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว)

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

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
[ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน]
ทั งนี ธุรกรรมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้หน่วยลงทุนหรือธุรกรรมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อครั ง
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

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

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

1.2  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

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

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

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

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

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็น
ชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2
การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

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

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใน
เรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 รวมภาษีมูลค่า
เพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

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

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

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

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

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

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

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

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

คําจํากัดความ

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

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

ตัวแทน / ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเอคควิตี โปรหุ้นระยะยาว

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือตัวแทนกําหนด

วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การที ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดหนึ ง หรือหน่วยลงทุน
ประเภทหนึ ง (“กองทุนต้นทางหรือหน่วยลงทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ งหรือหน่วยลงทุนอีก
ประเภทหนึ ง (“กองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุนปลายทาง”) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวก
ด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ น
วันทําการซื อขายนั น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

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

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

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัท จํากัด นั น

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT
CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

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

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

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

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

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

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

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

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

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

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  EQUITY PRO LTF 

1.3. ชื อย่อ :  EPLTF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

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

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื องของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โครงการจะนําเงินที ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ระยะสั น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ งจะช่วยให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ น โดยจะ
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit :
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
สมมติฐานที ใช้ในการคํานวณ :
1. ระดับความเชื อมั น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วันทําการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ํากว่า วันทําการ
ประเภทของ VaR ที บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี ยง : 
วิธีการวัดมูลค่าความเสี ยงด้านตลาด :

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

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

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :
กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี 

1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการดํารงอัตราส่วนดังกล่าวมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะ
เวลาที กองทุนมีความจําเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื อการดําเนินงานของกองทุน เช่น ในช่วงระยะเวลา 14
วันแรกนับแต่วันที ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และในช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนวันสิ นอายุโครงการหรือในกรณีที เกิด
สภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น ความผันผวนเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ทั งนี บริษัทจะรายงานการไม่ดํารง
อัตราส่วนดังกล่าวแก่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที กําหนด

2. อนึ งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื อป้องกันความผันผวน
ของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการลดหรือป้องกันความเสี ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในตราสารหนี ตราสารทุน สัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี สัดส่วนการลงทุน
ขึ นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั นๆ แล้วแต่กรณี

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย
ไทย ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด ดังนี 
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่

1.1.1    หุ้น
1.1.2    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (Share Warrants)
1.1.3    ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(TSR)
1.1.4    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบ
สําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5    ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1  1.1.4 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.2  ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่
1.2.1    พันธบัตร
1.2.2    ตั วเงินคลัง
1.2.3    หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4    ตั วแลกเงิน (B/E)
1.2.5    ตั วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.6    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8    ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.3  ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)
1.5    SN
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วนดังนี 

2.1   ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้
2.3   มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัด
ทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้อง

มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที ระบุในส่วน
ที  6 ข้อ 1
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.5.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บลจ. ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที เป็น SN ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ก่อน
การลงทุน
2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี 
ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ
ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั น
3. ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.  ธนาคารออมสิน
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ธนาคารพาณิชย์
1.2  บริษัทเงินทุน
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4  บริษัทหลักทรัพย์
1.5  บริษัทประกันภัย
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7  กองทุนฟื นฟู
1.8  นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.  ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 

2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating
อยู่ในอันดับ investment grade
2.2  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว
และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5  ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือ
และอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6   ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขาย ตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่า
เชื อถือและอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7  ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.  ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาํหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม

4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate))
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 

4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2  ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้อง
เรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดัง
กล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3
4.4.3  ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5   การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1  คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่
สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6  discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลัก
ทรัพย์ หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทํา
การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3  กองทุนฟื นฟู
1.4  ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5  ธนาคารพาณิชย์
1.6  บริษัทเงินทุน
1.7  บริษัทหลักทรัพย์
1.8  บริษัทประกันชีวิต
1.9   กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11  นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ มเติม
2.  หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 

3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลัก
ประกันดังนี 

3.1.1  เงินสด
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร
ที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4  ตั วแลกเงินหรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.6  ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7  หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF

3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้
บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5  ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 

3.5.2.1   บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2   ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใด
ดังนี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1.  ประเภท underlying
derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือ ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1  Derivatives on organized exchange
2.2.2  OTC derivatives ดังนี 
           2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3  ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม
3.หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที 
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
6.3.2ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิง
เสื อมเสียไป
6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที 

ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน SN ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี < 397 วันนับแต่วันที ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่
อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี > 397 วันนับแต่วันที ลงทุน ต้อง
ขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ตราสารที ลงทุนใน
benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 
5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั วไปของ  SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลัก
ทรัพย์ซื อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ น
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง
ประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขาย
ในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัท
ที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขาย
ใน SET)
5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายตาม 5.1
5.4 DW ที มี Issuer rating อยู่ในระดับ
Investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating
อยู่ในระดับ investment grade
    5.5.1 reverse repo
    5.5.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1
 ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท

ทุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที 
ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ว

แลกเงิน (B/E) หรือตั วสัญญาใช้เงิน
(P/N) ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่
สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอน
กรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45%
เฉลี ยในรอบปีบัญชีเว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุ
กองทุน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ
MF ที อายุกองทุนคง
เหลือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ทั งนี 
เฉพาะ MF ที มี อายุ
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 
2.1 B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไข
ห้ามเปลี ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 
(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน
รวมปิด และกองทุน buy & hold ที 
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดัง
กล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)

รวมกัน
ไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%

4 securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6
ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับ MF ทั วไป ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน SN ที มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของ
ข้อ 4 ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั วไปของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit
rating 

รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความ
เสี ยงที มีอยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มิใช่เพื อลดความเสี ยง (non
hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน

Global exposure
limit

จํากัด net exposure
ที เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ
NAV 

หมายเหตุ  :   สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ Product limit

ส่วนที  4 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใด
รายหนึ ง

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการ
ถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ ง
หนี กึ งทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึ ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี ภาค
รัฐไทย)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทํางบ
การเงิน (financial liability)* ของผู้ออก
ตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดย
ไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าวของเจ้า
หนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้
ยืมจากกิจการที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สิน
ทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของ ผู ้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้
ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี โดยเป็นตราสาร ที ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั งเว้นแต่
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที 
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ :
* หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให ้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออก
ตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั นโดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะ
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial
Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํา
งบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

3 หน่วย CIS ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS
ทั งหมดของ MF 
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน
ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที 5 :  การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที ไม่สามารถดํารงอายุเฉลี ยของ
ทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าวตามที กําหนด รวมทั งจัดส่งต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะ
กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมี คุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนท ี3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนแล้วจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนนั น
(5)ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) ตามที กําหนดในส่วนที  4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงานก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที 6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1.  ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)   จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที 
บริษัทจัดการ
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2.  ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดย
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และ
กําหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่ตํ่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอ
ขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนฯ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทั งใบจองซื อ/คําสั งซื อหน่วยลงทุน คําขอเปิดบัญชีได้ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทุกวันในเวลาทําการบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการและ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

5.2.2 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุนในครั งแรก

1) สําหรับผู้ที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื อสามารถจองซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุน
ไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคํา
เตือนเฉพาะสําหรับการลงทุน และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน พร้อมหลักฐานซึ งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี ไปที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หรือทางโทรสารของบริษัท
จัดการ สําหรับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญ

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประชาชน

2) สําหรับผู้ที มีบัญชีกองทุนอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้จองซื อที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ได้เปิดบัญชีไว้ ระบุเลขที ผู้ถือหน่วยและ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อให้ครบถ้วนชัดเจน ทั งนี 
ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5.2.3 การรับชําระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

ในการจองซื อหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนและไม่รับ
โอนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการอื น (บริษัทจัดการต้นทาง) เพื อมาลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษัทจัดการ (บริษัทจัดการปลายทาง) ทั งนี ในการชําระเงินค่าจองซื อ ผู้จองซื อหรือสั งซื อสามารถชําระเงิน
ได ้ โดยมีรายละเอียดดังนี 

(1) กรณีที จองซื อผ่านบริษัทจัดการผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์
เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)หรือเช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลง
วันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อกองทุนเปิด” 

(2) กรณีที จองซื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนอื น ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ โดยจะต้องลงวันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อ
กองทุนเปิด” 

เมื อสํานักงานผู้รับคําจองซื อข้างต้นได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื อแล้วสํานักงานผู้รับคําสั งซื อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชําระเงิน ทั งนี การจองซื อหรือการสั งซื อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหรือค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วและสิทธิของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนฯหรือบริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู ้
จองซื อหน่วยลงทุนที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หากมีดอกเบี ยรับเกิดขึ นในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ (1)
 (3) ทางบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที การเสนอขายครั งแรกมีผู้จองซื อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที 
จองซื อ หลังจากที บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วในกรณีที มีการจองซื อหน่วยลงทุนเกินกว่า
มูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงิน
ทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาทการจัดสรรหน่วยลงทุนที เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดย
ใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที ได้มีการบันทึกในระบบซื อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที สั งซื อ
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที สั งซื อโดยจํานวนที จัดสรรจะ
เป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ แต่ทั งนี บลจ. อินโนเทค ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
หากกรณีที มูลค่าที ได้รับการจัดสรรต่ํากว่า 5,000 บาท หรือ 500 หน่วย

5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรกไม่
ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื องจากเมื อสิ นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทั งนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่อไปได้

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินที ผู้สั งซื อระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง ให้แก่ผู้จองซื อภายในหนึ งเดือนนับ
แต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึง
วันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และสาขาบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน ได้ที ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯทุกวันในเวลาทําการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2)นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6.2.1 การขอเปิดบัญชี

1) ผู้สนใจที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจํานงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนชัดเจนและส่ง
หลักฐานประกอบคําขอตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได้

2) ผู้สนใจที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคําสั งเปิดบัญชีซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระบุเลขที ผู้ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อและส่งหลักฐานประกอบตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยไม่ต้องแสดงความจํานงสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

6.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุน

ก) การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้สั งซื อสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้สนใจซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนและยื นพร้อมชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ตามวิธีการที ระบุไว้
ในหัวข้อ 5.2.3 สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) ในกรณีที ผู้สั งซื อชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ
หรือแต่ละสํานักงานของผู้สนับสนุนฯ และสาขาที สั งซื อ หรือในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน
ที สั งซื อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์
สามารถเรียกเก็บได้ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เพียงแต่กรอกใบคําสั งซื อให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดําเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 14 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันสั งซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้วผู้
สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้ซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ งเพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันผู้ซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดําเนิน
การในวิธีการอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี จะต้องแสดงความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการสามารถสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
หรือทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เมื อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในข้อ 22. โดยในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใด
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว หรือ
ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที เกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์
ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามลําดับ ดังนี 

1) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน (ถ้ามี) หากในขณะนั น กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอื นของบริษัทจัดการมีมากว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการจะสับเปลี ยนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที มีความเสี ยงในระดับ
ใกล้เคียงกัน หรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่ก่อน

2) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีระดับความเสี ยงในระดับใกล้
เคียงกันหรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่

ข) การสั งซื อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1) ผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

เมื อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช ้(User name) และรหัสผ่าน
(Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งให้ทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Email address ซึ งจะสามารถใช้ในการสั งซื อ
ขายหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไปผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ มเติม

ในการสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์
ของบริษัทจัดการได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไปในการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอใช้
บริการนี ทราบการสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณีผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้บริการ
ซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการที หมายเลขโทรศัพท์ 026246333 โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต
ซึ งจะประกาศใน(www.innotechasset.com) หรือ ผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อ
นั น ซึ งผู้สั งซื อสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนเอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งซื อเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งใบ
ยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุในใบยืนยัน ทาง
บริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

2) ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสั งซื อ
หน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ได้ทุกวันตลอด 24 ชั วโมง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ใช้
บริการนี ทราบ การสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูและผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณี ผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั งซื อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที ถูกต้องเพื อเข้าสู่ระบบ จากนั นจึงเลือก
รหัสบริการซื อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั นตอนการสั งซื อ ระบบจะทบทวนการทํารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูก
ต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภาย
หลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั งซื อนั นเอกสารใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องพิมพ์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้
อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5
ข้อ 11 หรือข้อ 12

2) ขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ
19 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที สั งซื อและชําระเต็มจํานวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและภายในระยะเวลาที 
กําหนด จํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรรจะคํานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ งกรณีที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ คําสั งจ่ายเงิน และทําการสั ง
ซื อภายในกําหนดเวลารับฝากเช็ค บริษัทจัดการจะคํานวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน โดย
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ในวันที สั งซื อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์นั นสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที 
จํานวนเงินที ระบุในคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที ชําระ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนที ได้รับ
ชําระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที สั งซื อและได้รับค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที จดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั งซื อตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี ย
(ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ส่งซื อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4

6.2.4 ข้อจํากัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคําสั งซื อโดยผู้
ลงทุนที ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ นที อยู่ในต่างประเทศที มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดัง
กล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

(ข) ในการซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนใด ๆ ที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสั งซื อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุนและ / หรือจํานวนเงินของการสั งซื อดังกล่าว ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน

6.2.5 การหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวเมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทุนทั งนี เมื อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือเห็นควรให้รับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและติดประกาศดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ

ข้อกําหนดและข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดารสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วย
สามารถขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น
เวลา 15 วัน ที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯและจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ
เปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามข้อ 16.3 และ 16.4 เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 หรือ ข้อ 20 

2) รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16.3 และ
16.4 และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 

7.2.1 ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที 

(1) บริษัทจัดการ

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(3) Telebanking หรือ ทางโทรศัพท์

(4) บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ตามระยะ
เวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 และ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที สั งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

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

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี 

1) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที บริษัทจัดการกําหนด
การจ่ายเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ระบุในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมภายหลัง ภายใน 3 วัน
ทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขที ระบุในข้อ 10 

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนติดต่อขอรับเงินค่าขายด้วยตนเอง ณ ที ทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัท
จัดการได้ตั งแต ่3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็นต้นไป

4) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนําเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นในเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที ได้ระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้ง
แก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง นายทะเบียนหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนําเช็คดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นหรือทําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําการขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทั งนี หากธนาคารที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่า
ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์        0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้
บริการ หรือมูลค่าอื นๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตาม
ที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย
หน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง
โดย ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่า
อื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเฉพาะวันที บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันที สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนตามหัวข้อ 7.5 เรื องระยะเวลาในการรับซื อคืนเท่านั นสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลัง
จากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป การสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น ในวันทําการซื อ
ขายให้ถือว่าเป็นการสั งขาย คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการ
ซื อขายซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนนั น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนและราคารับซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้
ดูแลผลประโยชน์แล้วการสั งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
หยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดัง
กล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้านายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการ
จะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึ ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการโดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที ได้
รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เพื อนําไปชําระเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนปลายทาง

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวม
ถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน “อินโนเทค” ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนรวม “อินโนเทค” (กองทุนต้นทาง) เข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
(กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการได้เพื อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนบางรูปแบบในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับ
สนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ยังมิให้ดําเนินการในระยะแรก
ประกอบด้วย

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน)

(3) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(โอนออก) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือโอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางภายในห้าวันทําการนับแต่วันที บริษัทได้รับคําสั งสับเปลี ยนจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทําการเมื อมีการเลิก
โครงการตามข้อ 22 ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความยินยอมให้มีการโอนหน่วยลงทุนไว้ในใบจองซื อหน่วยลงทุนหรือใน
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนเข้าหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นการรักษาผลประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนฯ

8.2.1 รูปแบบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
จะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับ
เปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ เพื อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยที คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ได ้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
หากการสับเปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ
เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื นมายังกองทุนนี สามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนเข้า LTF จาก บลจ. อื น” โดย
ไม่ต้องระบุจํานวนเงินที ต้องการโอน พร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ไปยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงิน ที ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ตามที ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนและมีการนําส่ง
เงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั น ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื นใด เป็นเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นี บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.3อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท
จัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที 
กําหนดไว้ในกฎหมาย ภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื อ มิใช่การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการอื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

8.2.1.4 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(กองทุนปลายทาง) 

สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนออก LTF ไปยัง บลจ. อื น” โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน
ที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยน
ออกจากกองทุนต้นทาง ชื อกองทุนปลายทางและชื อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนดเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกอง
ทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําเช็ค หรือโอนเงิน
หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งสับ
เปลี ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยการลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้ประจําปีใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8.2.1.5 กรณีมีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเมื อมีการเลิกกองทุนรวมอันเนื องมาจากสาเหตุตามข้อ 22 ว่าด้วยเรื อง การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทาง
บริษัทจัดการทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื นของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทจัดการอื น โดยบริษัทจัดการมี ข้อกําหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนที มีลักษณะการ
ลงทุน ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทําการแจ้งความจํานงในเรื องดังกล่าวไว้ในใบ
คําสั งซื อกองทุนรวม

8.3 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในระยะแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการเฉพาะรูปแบบการสับเปลี ยนตามที ระบุในข้อ 8.2.1.2 เรื อง การสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี  1) ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผ่านบริการคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั งนี การสับเปลี ยนในรูปแบบอื น ๆ ตาม
ที ระบุในข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นั น จะยังไม่เปิดให้บริการ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้ได้เมื อใด
บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ ประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี 

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการตั งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น. ในราคาตามข้อ 8.4
ในการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (กรณีสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้อ 8.2.1.1 หรือ 8.2.1.2) หรือ ใบคําสั งรับโอน LTF จาก บลจ. อื น หรือ ใบคําสั งโอน LTF
ไปยัง บลจ. อื น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ให้ระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนจากกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะ
ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทําการถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนนั นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามีผลตามเกณฑ์ใน ข้อ 8.4

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการนี ได้ทุกวัน โดยผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา
6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) ได้ตลอด 24
ชั วโมง

การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซื อขายนั นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการให้ถือเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคํานวณราคาของวันทําการถัดไปใน
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการ
ดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของ บริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท ์0
2624 – 6333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการ
ใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com)  โดยปฏิบัติ ตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการ
ยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยบริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยสับเปลี ยนเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับ
จากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ ไม่กําหนด จํานวนเงินลงทุนแล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัด
จํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)  สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมด
เท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จัดการหากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเอกสาร ใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องโทรสารของผู้สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือเครื องพิมพ์ของผู้สั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั นไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวัน
ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํา
รายการที ระบุไว้ในใบยืนยันทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

การทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

8.4 ราคาขายและราคารับซื อคืนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนมีผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและราคารับซื อคืน ดังนี 

1) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกําหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขาย ณ สิ น
วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

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

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

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

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

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
  
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

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

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

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

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

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
  
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื อนไขที ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี(5 ปีหรือ 7 ปี)
ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนตั งแต่วันที  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ งไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีแล้ว

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

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

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

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

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

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

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท
สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
(2) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที จ่ายจริง
(3) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชีตามที จ่ายจริงโดยจะตัดจ่ายจากบริษัทจัดการตามที จ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล จํานวนที จ่ายจริง
(5) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง
(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค จํานวนที จ่ายจริง (ถ้าม)ี
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนบริษัทจัดการ จะ
คํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน
การคํานวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง และส่วนที เกินกว่า
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินงานจัดเก็บไว้บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทั งนี ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราร้อยละ 0.25 (รวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว)

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

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
[ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน]
ทั งนี ธุรกรรมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้หน่วยลงทุนหรือธุรกรรมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อครั ง
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

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

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

1.2  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

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

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

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

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

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็น
ชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2
การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

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

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใน
เรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 รวมภาษีมูลค่า
เพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

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

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

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

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

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

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

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

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

คําจํากัดความ

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

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

ตัวแทน / ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเอคควิตี โปรหุ้นระยะยาว

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือตัวแทนกําหนด

วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การที ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดหนึ ง หรือหน่วยลงทุน
ประเภทหนึ ง (“กองทุนต้นทางหรือหน่วยลงทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ งหรือหน่วยลงทุนอีก
ประเภทหนึ ง (“กองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุนปลายทาง”) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวก
ด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ น
วันทําการซื อขายนั น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

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

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

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัท จํากัด นั น

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT
CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

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

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

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

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

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

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

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

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

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

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  EQUITY PRO LTF 

1.3. ชื อย่อ :  EPLTF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

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

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื องของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โครงการจะนําเงินที ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ระยะสั น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ งจะช่วยให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ น โดยจะ
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit :
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
สมมติฐานที ใช้ในการคํานวณ :
1. ระดับความเชื อมั น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วันทําการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ํากว่า วันทําการ
ประเภทของ VaR ที บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี ยง : 
วิธีการวัดมูลค่าความเสี ยงด้านตลาด :

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

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

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :
กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี 

1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการดํารงอัตราส่วนดังกล่าวมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะ
เวลาที กองทุนมีความจําเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื อการดําเนินงานของกองทุน เช่น ในช่วงระยะเวลา 14
วันแรกนับแต่วันที ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และในช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนวันสิ นอายุโครงการหรือในกรณีที เกิด
สภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น ความผันผวนเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ทั งนี บริษัทจะรายงานการไม่ดํารง
อัตราส่วนดังกล่าวแก่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที กําหนด

2. อนึ งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื อป้องกันความผันผวน
ของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการลดหรือป้องกันความเสี ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในตราสารหนี ตราสารทุน สัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี สัดส่วนการลงทุน
ขึ นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั นๆ แล้วแต่กรณี

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย
ไทย ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด ดังนี 
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่

1.1.1    หุ้น
1.1.2    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (Share Warrants)
1.1.3    ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(TSR)
1.1.4    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบ
สําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5    ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1  1.1.4 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.2  ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่
1.2.1    พันธบัตร
1.2.2    ตั วเงินคลัง
1.2.3    หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4    ตั วแลกเงิน (B/E)
1.2.5    ตั วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.6    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8    ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.3  ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)
1.5    SN
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วนดังนี 

2.1   ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้
2.3   มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัด
ทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้อง

มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที ระบุในส่วน
ที  6 ข้อ 1
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.5.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บลจ. ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที เป็น SN ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ก่อน
การลงทุน
2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี 
ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ
ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั น
3. ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.  ธนาคารออมสิน
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ธนาคารพาณิชย์
1.2  บริษัทเงินทุน
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4  บริษัทหลักทรัพย์
1.5  บริษัทประกันภัย
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7  กองทุนฟื นฟู
1.8  นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.  ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 

2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating
อยู่ในอันดับ investment grade
2.2  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว
และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5  ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือ
และอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6   ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขาย ตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่า
เชื อถือและอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7  ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.  ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาํหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม

4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate))
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 

4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2  ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้อง
เรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดัง
กล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3
4.4.3  ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5   การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1  คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่
สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6  discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลัก
ทรัพย์ หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทํา
การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3  กองทุนฟื นฟู
1.4  ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5  ธนาคารพาณิชย์
1.6  บริษัทเงินทุน
1.7  บริษัทหลักทรัพย์
1.8  บริษัทประกันชีวิต
1.9   กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11  นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ มเติม
2.  หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 

3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลัก
ประกันดังนี 

3.1.1  เงินสด
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร
ที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4  ตั วแลกเงินหรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.6  ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7  หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF

3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้
บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5  ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 

3.5.2.1   บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2   ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใด
ดังนี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1.  ประเภท underlying
derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือ ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1  Derivatives on organized exchange
2.2.2  OTC derivatives ดังนี 
           2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3  ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม
3.หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที 
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
6.3.2ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิง
เสื อมเสียไป
6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที 

ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน SN ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี < 397 วันนับแต่วันที ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่
อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี > 397 วันนับแต่วันที ลงทุน ต้อง
ขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ตราสารที ลงทุนใน
benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 
5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั วไปของ  SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลัก
ทรัพย์ซื อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ น
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง
ประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขาย
ในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัท
ที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขาย
ใน SET)
5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายตาม 5.1
5.4 DW ที มี Issuer rating อยู่ในระดับ
Investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating
อยู่ในระดับ investment grade
    5.5.1 reverse repo
    5.5.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1
 ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท

ทุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที 
ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ว

แลกเงิน (B/E) หรือตั วสัญญาใช้เงิน
(P/N) ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่
สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอน
กรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45%
เฉลี ยในรอบปีบัญชีเว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุ
กองทุน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ
MF ที อายุกองทุนคง
เหลือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ทั งนี 
เฉพาะ MF ที มี อายุ
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 
2.1 B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไข
ห้ามเปลี ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 
(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน
รวมปิด และกองทุน buy & hold ที 
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดัง
กล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)

รวมกัน
ไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%

4 securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6
ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับ MF ทั วไป ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน SN ที มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของ
ข้อ 4 ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั วไปของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit
rating 

รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความ
เสี ยงที มีอยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มิใช่เพื อลดความเสี ยง (non
hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน

Global exposure
limit

จํากัด net exposure
ที เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ
NAV 

หมายเหตุ  :   สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ Product limit

ส่วนที  4 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใด
รายหนึ ง

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการ
ถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ ง
หนี กึ งทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึ ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี ภาค
รัฐไทย)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทํางบ
การเงิน (financial liability)* ของผู้ออก
ตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดย
ไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าวของเจ้า
หนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้
ยืมจากกิจการที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สิน
ทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของ ผู ้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้
ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี โดยเป็นตราสาร ที ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั งเว้นแต่
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที 
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ :
* หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให ้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออก
ตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั นโดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะ
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial
Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํา
งบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

3 หน่วย CIS ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS
ทั งหมดของ MF 
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน
ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที 5 :  การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที ไม่สามารถดํารงอายุเฉลี ยของ
ทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าวตามที กําหนด รวมทั งจัดส่งต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะ
กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมี คุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนท ี3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนแล้วจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนนั น
(5)ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) ตามที กําหนดในส่วนที  4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงานก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที 6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1.  ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)   จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที 
บริษัทจัดการ
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2.  ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดย
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และ
กําหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่ตํ่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอ
ขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนฯ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทั งใบจองซื อ/คําสั งซื อหน่วยลงทุน คําขอเปิดบัญชีได้ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทุกวันในเวลาทําการบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการและ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

5.2.2 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุนในครั งแรก

1) สําหรับผู้ที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื อสามารถจองซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุน
ไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคํา
เตือนเฉพาะสําหรับการลงทุน และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน พร้อมหลักฐานซึ งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี ไปที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หรือทางโทรสารของบริษัท
จัดการ สําหรับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญ

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประชาชน

2) สําหรับผู้ที มีบัญชีกองทุนอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้จองซื อที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ได้เปิดบัญชีไว้ ระบุเลขที ผู้ถือหน่วยและ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อให้ครบถ้วนชัดเจน ทั งนี 
ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5.2.3 การรับชําระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

ในการจองซื อหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนและไม่รับ
โอนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการอื น (บริษัทจัดการต้นทาง) เพื อมาลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษัทจัดการ (บริษัทจัดการปลายทาง) ทั งนี ในการชําระเงินค่าจองซื อ ผู้จองซื อหรือสั งซื อสามารถชําระเงิน
ได ้ โดยมีรายละเอียดดังนี 

(1) กรณีที จองซื อผ่านบริษัทจัดการผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์
เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)หรือเช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลง
วันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อกองทุนเปิด” 

(2) กรณีที จองซื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนอื น ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ โดยจะต้องลงวันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อ
กองทุนเปิด” 

เมื อสํานักงานผู้รับคําจองซื อข้างต้นได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื อแล้วสํานักงานผู้รับคําสั งซื อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชําระเงิน ทั งนี การจองซื อหรือการสั งซื อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหรือค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วและสิทธิของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนฯหรือบริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู ้
จองซื อหน่วยลงทุนที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หากมีดอกเบี ยรับเกิดขึ นในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ (1)
 (3) ทางบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที การเสนอขายครั งแรกมีผู้จองซื อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที 
จองซื อ หลังจากที บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วในกรณีที มีการจองซื อหน่วยลงทุนเกินกว่า
มูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงิน
ทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาทการจัดสรรหน่วยลงทุนที เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดย
ใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที ได้มีการบันทึกในระบบซื อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที สั งซื อ
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที สั งซื อโดยจํานวนที จัดสรรจะ
เป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ แต่ทั งนี บลจ. อินโนเทค ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
หากกรณีที มูลค่าที ได้รับการจัดสรรต่ํากว่า 5,000 บาท หรือ 500 หน่วย

5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรกไม่
ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื องจากเมื อสิ นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทั งนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่อไปได้

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินที ผู้สั งซื อระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง ให้แก่ผู้จองซื อภายในหนึ งเดือนนับ
แต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึง
วันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และสาขาบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน ได้ที ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯทุกวันในเวลาทําการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2)นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6.2.1 การขอเปิดบัญชี

1) ผู้สนใจที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจํานงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนชัดเจนและส่ง
หลักฐานประกอบคําขอตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได้

2) ผู้สนใจที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคําสั งเปิดบัญชีซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระบุเลขที ผู้ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อและส่งหลักฐานประกอบตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยไม่ต้องแสดงความจํานงสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

6.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุน

ก) การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้สั งซื อสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้สนใจซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนและยื นพร้อมชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ตามวิธีการที ระบุไว้
ในหัวข้อ 5.2.3 สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) ในกรณีที ผู้สั งซื อชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ
หรือแต่ละสํานักงานของผู้สนับสนุนฯ และสาขาที สั งซื อ หรือในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน
ที สั งซื อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์
สามารถเรียกเก็บได้ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เพียงแต่กรอกใบคําสั งซื อให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดําเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 14 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันสั งซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้วผู้
สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้ซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ งเพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันผู้ซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดําเนิน
การในวิธีการอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี จะต้องแสดงความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการสามารถสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
หรือทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เมื อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในข้อ 22. โดยในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใด
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว หรือ
ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที เกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์
ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามลําดับ ดังนี 

1) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน (ถ้ามี) หากในขณะนั น กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอื นของบริษัทจัดการมีมากว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการจะสับเปลี ยนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที มีความเสี ยงในระดับ
ใกล้เคียงกัน หรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่ก่อน

2) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีระดับความเสี ยงในระดับใกล้
เคียงกันหรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่

ข) การสั งซื อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1) ผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

เมื อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช ้(User name) และรหัสผ่าน
(Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งให้ทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Email address ซึ งจะสามารถใช้ในการสั งซื อ
ขายหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไปผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ มเติม

ในการสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์
ของบริษัทจัดการได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไปในการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอใช้
บริการนี ทราบการสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณีผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้บริการ
ซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการที หมายเลขโทรศัพท์ 026246333 โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต
ซึ งจะประกาศใน(www.innotechasset.com) หรือ ผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อ
นั น ซึ งผู้สั งซื อสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนเอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งซื อเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งใบ
ยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุในใบยืนยัน ทาง
บริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

2) ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสั งซื อ
หน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ได้ทุกวันตลอด 24 ชั วโมง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ใช้
บริการนี ทราบ การสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูและผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณี ผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั งซื อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที ถูกต้องเพื อเข้าสู่ระบบ จากนั นจึงเลือก
รหัสบริการซื อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั นตอนการสั งซื อ ระบบจะทบทวนการทํารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูก
ต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภาย
หลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั งซื อนั นเอกสารใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องพิมพ์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้
อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5
ข้อ 11 หรือข้อ 12

2) ขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ
19 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที สั งซื อและชําระเต็มจํานวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและภายในระยะเวลาที 
กําหนด จํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรรจะคํานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ งกรณีที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ คําสั งจ่ายเงิน และทําการสั ง
ซื อภายในกําหนดเวลารับฝากเช็ค บริษัทจัดการจะคํานวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน โดย
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ในวันที สั งซื อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์นั นสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที 
จํานวนเงินที ระบุในคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที ชําระ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนที ได้รับ
ชําระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที สั งซื อและได้รับค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที จดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั งซื อตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี ย
(ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ส่งซื อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4

6.2.4 ข้อจํากัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคําสั งซื อโดยผู้
ลงทุนที ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ นที อยู่ในต่างประเทศที มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดัง
กล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

(ข) ในการซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนใด ๆ ที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสั งซื อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุนและ / หรือจํานวนเงินของการสั งซื อดังกล่าว ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน

6.2.5 การหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวเมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทุนทั งนี เมื อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือเห็นควรให้รับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและติดประกาศดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ

ข้อกําหนดและข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดารสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วย
สามารถขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น
เวลา 15 วัน ที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯและจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ
เปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามข้อ 16.3 และ 16.4 เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 หรือ ข้อ 20 

2) รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16.3 และ
16.4 และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 

7.2.1 ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที 

(1) บริษัทจัดการ

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(3) Telebanking หรือ ทางโทรศัพท์

(4) บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ตามระยะ
เวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 และ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที สั งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

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

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี 

1) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที บริษัทจัดการกําหนด
การจ่ายเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ระบุในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมภายหลัง ภายใน 3 วัน
ทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขที ระบุในข้อ 10 

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนติดต่อขอรับเงินค่าขายด้วยตนเอง ณ ที ทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัท
จัดการได้ตั งแต ่3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็นต้นไป

4) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนําเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นในเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที ได้ระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้ง
แก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง นายทะเบียนหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนําเช็คดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นหรือทําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําการขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทั งนี หากธนาคารที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่า
ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์        0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้
บริการ หรือมูลค่าอื นๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตาม
ที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย
หน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง
โดย ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่า
อื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเฉพาะวันที บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันที สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนตามหัวข้อ 7.5 เรื องระยะเวลาในการรับซื อคืนเท่านั นสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลัง
จากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป การสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น ในวันทําการซื อ
ขายให้ถือว่าเป็นการสั งขาย คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการ
ซื อขายซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนนั น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนและราคารับซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้
ดูแลผลประโยชน์แล้วการสั งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
หยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดัง
กล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้านายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการ
จะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึ ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการโดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที ได้
รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เพื อนําไปชําระเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนปลายทาง

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวม
ถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน “อินโนเทค” ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนรวม “อินโนเทค” (กองทุนต้นทาง) เข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
(กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการได้เพื อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนบางรูปแบบในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับ
สนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ยังมิให้ดําเนินการในระยะแรก
ประกอบด้วย

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน)

(3) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(โอนออก) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือโอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางภายในห้าวันทําการนับแต่วันที บริษัทได้รับคําสั งสับเปลี ยนจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทําการเมื อมีการเลิก
โครงการตามข้อ 22 ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความยินยอมให้มีการโอนหน่วยลงทุนไว้ในใบจองซื อหน่วยลงทุนหรือใน
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนเข้าหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นการรักษาผลประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนฯ

8.2.1 รูปแบบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
จะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับ
เปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ เพื อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยที คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ได ้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
หากการสับเปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ
เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื นมายังกองทุนนี สามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนเข้า LTF จาก บลจ. อื น” โดย
ไม่ต้องระบุจํานวนเงินที ต้องการโอน พร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ไปยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงิน ที ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ตามที ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนและมีการนําส่ง
เงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั น ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื นใด เป็นเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นี บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.3อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท
จัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที 
กําหนดไว้ในกฎหมาย ภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื อ มิใช่การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการอื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

8.2.1.4 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(กองทุนปลายทาง) 

สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนออก LTF ไปยัง บลจ. อื น” โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน
ที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยน
ออกจากกองทุนต้นทาง ชื อกองทุนปลายทางและชื อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนดเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกอง
ทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําเช็ค หรือโอนเงิน
หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งสับ
เปลี ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยการลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้ประจําปีใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8.2.1.5 กรณีมีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเมื อมีการเลิกกองทุนรวมอันเนื องมาจากสาเหตุตามข้อ 22 ว่าด้วยเรื อง การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทาง
บริษัทจัดการทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื นของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทจัดการอื น โดยบริษัทจัดการมี ข้อกําหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนที มีลักษณะการ
ลงทุน ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทําการแจ้งความจํานงในเรื องดังกล่าวไว้ในใบ
คําสั งซื อกองทุนรวม

8.3 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในระยะแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการเฉพาะรูปแบบการสับเปลี ยนตามที ระบุในข้อ 8.2.1.2 เรื อง การสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี  1) ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผ่านบริการคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั งนี การสับเปลี ยนในรูปแบบอื น ๆ ตาม
ที ระบุในข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นั น จะยังไม่เปิดให้บริการ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้ได้เมื อใด
บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ ประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี 

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการตั งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น. ในราคาตามข้อ 8.4
ในการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (กรณีสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้อ 8.2.1.1 หรือ 8.2.1.2) หรือ ใบคําสั งรับโอน LTF จาก บลจ. อื น หรือ ใบคําสั งโอน LTF
ไปยัง บลจ. อื น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ให้ระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนจากกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะ
ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทําการถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนนั นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามีผลตามเกณฑ์ใน ข้อ 8.4

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการนี ได้ทุกวัน โดยผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา
6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) ได้ตลอด 24
ชั วโมง

การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซื อขายนั นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการให้ถือเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคํานวณราคาของวันทําการถัดไปใน
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการ
ดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของ บริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท ์0
2624 – 6333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการ
ใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com)  โดยปฏิบัติ ตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการ
ยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยบริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยสับเปลี ยนเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับ
จากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ ไม่กําหนด จํานวนเงินลงทุนแล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัด
จํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)  สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมด
เท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จัดการหากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเอกสาร ใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องโทรสารของผู้สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือเครื องพิมพ์ของผู้สั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั นไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวัน
ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํา
รายการที ระบุไว้ในใบยืนยันทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

การทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

8.4 ราคาขายและราคารับซื อคืนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนมีผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและราคารับซื อคืน ดังนี 

1) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกําหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขาย ณ สิ น
วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

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

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

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

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

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
  
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

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

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

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

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

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
  
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื อนไขที ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี(5 ปีหรือ 7 ปี)
ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนตั งแต่วันที  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ งไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีแล้ว

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

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

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

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

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

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

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท
สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
(2) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที จ่ายจริง
(3) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชีตามที จ่ายจริงโดยจะตัดจ่ายจากบริษัทจัดการตามที จ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล จํานวนที จ่ายจริง
(5) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง
(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค จํานวนที จ่ายจริง (ถ้าม)ี
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนบริษัทจัดการ จะ
คํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน
การคํานวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง และส่วนที เกินกว่า
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินงานจัดเก็บไว้บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทั งนี ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราร้อยละ 0.25 (รวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว)

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

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
[ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน]
ทั งนี ธุรกรรมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้หน่วยลงทุนหรือธุรกรรมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อครั ง
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

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

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

1.2  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

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

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

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

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

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็น
ชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2
การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

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

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใน
เรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 รวมภาษีมูลค่า
เพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

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

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

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

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

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

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

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

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

คําจํากัดความ

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

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

ตัวแทน / ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเอคควิตี โปรหุ้นระยะยาว

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือตัวแทนกําหนด

วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การที ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดหนึ ง หรือหน่วยลงทุน
ประเภทหนึ ง (“กองทุนต้นทางหรือหน่วยลงทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ งหรือหน่วยลงทุนอีก
ประเภทหนึ ง (“กองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุนปลายทาง”) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวก
ด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ น
วันทําการซื อขายนั น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

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

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

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัท จํากัด นั น

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT
CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

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

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

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

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

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

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

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

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

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

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  EQUITY PRO LTF 

1.3. ชื อย่อ :  EPLTF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

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

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื องของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โครงการจะนําเงินที ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ระยะสั น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ งจะช่วยให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ น โดยจะ
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit :
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
สมมติฐานที ใช้ในการคํานวณ :
1. ระดับความเชื อมั น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วันทําการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ํากว่า วันทําการ
ประเภทของ VaR ที บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี ยง : 
วิธีการวัดมูลค่าความเสี ยงด้านตลาด :

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

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

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :
กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี 

1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการดํารงอัตราส่วนดังกล่าวมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะ
เวลาที กองทุนมีความจําเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื อการดําเนินงานของกองทุน เช่น ในช่วงระยะเวลา 14
วันแรกนับแต่วันที ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และในช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนวันสิ นอายุโครงการหรือในกรณีที เกิด
สภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น ความผันผวนเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ทั งนี บริษัทจะรายงานการไม่ดํารง
อัตราส่วนดังกล่าวแก่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที กําหนด

2. อนึ งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื อป้องกันความผันผวน
ของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการลดหรือป้องกันความเสี ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในตราสารหนี ตราสารทุน สัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี สัดส่วนการลงทุน
ขึ นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั นๆ แล้วแต่กรณี

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย
ไทย ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด ดังนี 
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่

1.1.1    หุ้น
1.1.2    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (Share Warrants)
1.1.3    ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(TSR)
1.1.4    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบ
สําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5    ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1  1.1.4 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.2  ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่
1.2.1    พันธบัตร
1.2.2    ตั วเงินคลัง
1.2.3    หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4    ตั วแลกเงิน (B/E)
1.2.5    ตั วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.6    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8    ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.3  ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)
1.5    SN
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วนดังนี 

2.1   ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้
2.3   มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัด
ทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้อง

มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที ระบุในส่วน
ที  6 ข้อ 1
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.5.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บลจ. ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที เป็น SN ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ก่อน
การลงทุน
2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี 
ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ
ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั น
3. ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.  ธนาคารออมสิน
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ธนาคารพาณิชย์
1.2  บริษัทเงินทุน
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4  บริษัทหลักทรัพย์
1.5  บริษัทประกันภัย
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7  กองทุนฟื นฟู
1.8  นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.  ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 

2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating
อยู่ในอันดับ investment grade
2.2  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว
และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5  ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือ
และอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6   ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขาย ตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่า
เชื อถือและอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7  ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.  ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาํหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม

4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate))
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 

4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2  ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้อง
เรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดัง
กล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3
4.4.3  ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5   การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1  คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่
สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6  discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลัก
ทรัพย์ หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทํา
การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3  กองทุนฟื นฟู
1.4  ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5  ธนาคารพาณิชย์
1.6  บริษัทเงินทุน
1.7  บริษัทหลักทรัพย์
1.8  บริษัทประกันชีวิต
1.9   กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11  นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ มเติม
2.  หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 

3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลัก
ประกันดังนี 

3.1.1  เงินสด
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร
ที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4  ตั วแลกเงินหรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.6  ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7  หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF

3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้
บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5  ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 

3.5.2.1   บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2   ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใด
ดังนี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1.  ประเภท underlying
derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือ ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1  Derivatives on organized exchange
2.2.2  OTC derivatives ดังนี 
           2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3  ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม
3.หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที 
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
6.3.2ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิง
เสื อมเสียไป
6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที 

ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน SN ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี < 397 วันนับแต่วันที ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่
อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี > 397 วันนับแต่วันที ลงทุน ต้อง
ขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ตราสารที ลงทุนใน
benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 
5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั วไปของ  SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลัก
ทรัพย์ซื อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ น
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง
ประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขาย
ในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัท
ที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขาย
ใน SET)
5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายตาม 5.1
5.4 DW ที มี Issuer rating อยู่ในระดับ
Investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating
อยู่ในระดับ investment grade
    5.5.1 reverse repo
    5.5.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1
 ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท

ทุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที 
ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ว

แลกเงิน (B/E) หรือตั วสัญญาใช้เงิน
(P/N) ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่
สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอน
กรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45%
เฉลี ยในรอบปีบัญชีเว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุ
กองทุน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ
MF ที อายุกองทุนคง
เหลือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ทั งนี 
เฉพาะ MF ที มี อายุ
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 
2.1 B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไข
ห้ามเปลี ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 
(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน
รวมปิด และกองทุน buy & hold ที 
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดัง
กล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)

รวมกัน
ไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%

4 securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6
ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับ MF ทั วไป ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน SN ที มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของ
ข้อ 4 ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั วไปของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit
rating 

รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความ
เสี ยงที มีอยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มิใช่เพื อลดความเสี ยง (non
hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน

Global exposure
limit

จํากัด net exposure
ที เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ
NAV 

หมายเหตุ  :   สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ Product limit

ส่วนที  4 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใด
รายหนึ ง

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการ
ถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ ง
หนี กึ งทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึ ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี ภาค
รัฐไทย)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทํางบ
การเงิน (financial liability)* ของผู้ออก
ตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดย
ไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าวของเจ้า
หนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้
ยืมจากกิจการที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สิน
ทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของ ผู ้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้
ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี โดยเป็นตราสาร ที ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั งเว้นแต่
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที 
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ :
* หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให ้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออก
ตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั นโดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะ
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial
Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํา
งบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

3 หน่วย CIS ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS
ทั งหมดของ MF 
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน
ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที 5 :  การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที ไม่สามารถดํารงอายุเฉลี ยของ
ทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าวตามที กําหนด รวมทั งจัดส่งต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะ
กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมี คุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนท ี3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนแล้วจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนนั น
(5)ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) ตามที กําหนดในส่วนที  4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงานก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที 6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1.  ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)   จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที 
บริษัทจัดการ
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2.  ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดย
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และ
กําหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่ตํ่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอ
ขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนฯ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทั งใบจองซื อ/คําสั งซื อหน่วยลงทุน คําขอเปิดบัญชีได้ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทุกวันในเวลาทําการบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการและ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

5.2.2 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุนในครั งแรก

1) สําหรับผู้ที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื อสามารถจองซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุน
ไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคํา
เตือนเฉพาะสําหรับการลงทุน และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน พร้อมหลักฐานซึ งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี ไปที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หรือทางโทรสารของบริษัท
จัดการ สําหรับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญ

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประชาชน

2) สําหรับผู้ที มีบัญชีกองทุนอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้จองซื อที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ได้เปิดบัญชีไว้ ระบุเลขที ผู้ถือหน่วยและ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อให้ครบถ้วนชัดเจน ทั งนี 
ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5.2.3 การรับชําระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

ในการจองซื อหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนและไม่รับ
โอนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการอื น (บริษัทจัดการต้นทาง) เพื อมาลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษัทจัดการ (บริษัทจัดการปลายทาง) ทั งนี ในการชําระเงินค่าจองซื อ ผู้จองซื อหรือสั งซื อสามารถชําระเงิน
ได ้ โดยมีรายละเอียดดังนี 

(1) กรณีที จองซื อผ่านบริษัทจัดการผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์
เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)หรือเช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลง
วันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อกองทุนเปิด” 

(2) กรณีที จองซื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนอื น ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ โดยจะต้องลงวันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อ
กองทุนเปิด” 

เมื อสํานักงานผู้รับคําจองซื อข้างต้นได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื อแล้วสํานักงานผู้รับคําสั งซื อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชําระเงิน ทั งนี การจองซื อหรือการสั งซื อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหรือค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วและสิทธิของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนฯหรือบริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู ้
จองซื อหน่วยลงทุนที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หากมีดอกเบี ยรับเกิดขึ นในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ (1)
 (3) ทางบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที การเสนอขายครั งแรกมีผู้จองซื อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที 
จองซื อ หลังจากที บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วในกรณีที มีการจองซื อหน่วยลงทุนเกินกว่า
มูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงิน
ทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาทการจัดสรรหน่วยลงทุนที เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดย
ใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที ได้มีการบันทึกในระบบซื อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที สั งซื อ
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที สั งซื อโดยจํานวนที จัดสรรจะ
เป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ แต่ทั งนี บลจ. อินโนเทค ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
หากกรณีที มูลค่าที ได้รับการจัดสรรต่ํากว่า 5,000 บาท หรือ 500 หน่วย

5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรกไม่
ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื องจากเมื อสิ นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทั งนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่อไปได้

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินที ผู้สั งซื อระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง ให้แก่ผู้จองซื อภายในหนึ งเดือนนับ
แต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึง
วันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และสาขาบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน ได้ที ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯทุกวันในเวลาทําการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2)นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6.2.1 การขอเปิดบัญชี

1) ผู้สนใจที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจํานงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนชัดเจนและส่ง
หลักฐานประกอบคําขอตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได้

2) ผู้สนใจที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคําสั งเปิดบัญชีซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระบุเลขที ผู้ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อและส่งหลักฐานประกอบตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยไม่ต้องแสดงความจํานงสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

6.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุน

ก) การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้สั งซื อสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้สนใจซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนและยื นพร้อมชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ตามวิธีการที ระบุไว้
ในหัวข้อ 5.2.3 สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) ในกรณีที ผู้สั งซื อชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ
หรือแต่ละสํานักงานของผู้สนับสนุนฯ และสาขาที สั งซื อ หรือในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน
ที สั งซื อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์
สามารถเรียกเก็บได้ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เพียงแต่กรอกใบคําสั งซื อให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดําเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 14 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันสั งซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้วผู้
สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้ซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ งเพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันผู้ซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดําเนิน
การในวิธีการอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี จะต้องแสดงความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการสามารถสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
หรือทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เมื อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในข้อ 22. โดยในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใด
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว หรือ
ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที เกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์
ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามลําดับ ดังนี 

1) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน (ถ้ามี) หากในขณะนั น กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอื นของบริษัทจัดการมีมากว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการจะสับเปลี ยนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที มีความเสี ยงในระดับ
ใกล้เคียงกัน หรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่ก่อน

2) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีระดับความเสี ยงในระดับใกล้
เคียงกันหรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่

ข) การสั งซื อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1) ผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

เมื อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช ้(User name) และรหัสผ่าน
(Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งให้ทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Email address ซึ งจะสามารถใช้ในการสั งซื อ
ขายหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไปผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ มเติม

ในการสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์
ของบริษัทจัดการได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไปในการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอใช้
บริการนี ทราบการสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณีผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้บริการ
ซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการที หมายเลขโทรศัพท์ 026246333 โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต
ซึ งจะประกาศใน(www.innotechasset.com) หรือ ผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อ
นั น ซึ งผู้สั งซื อสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนเอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งซื อเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งใบ
ยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุในใบยืนยัน ทาง
บริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

2) ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสั งซื อ
หน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ได้ทุกวันตลอด 24 ชั วโมง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ใช้
บริการนี ทราบ การสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูและผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณี ผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั งซื อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที ถูกต้องเพื อเข้าสู่ระบบ จากนั นจึงเลือก
รหัสบริการซื อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั นตอนการสั งซื อ ระบบจะทบทวนการทํารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูก
ต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภาย
หลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั งซื อนั นเอกสารใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องพิมพ์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้
อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5
ข้อ 11 หรือข้อ 12

2) ขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ
19 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที สั งซื อและชําระเต็มจํานวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและภายในระยะเวลาที 
กําหนด จํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรรจะคํานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ งกรณีที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ คําสั งจ่ายเงิน และทําการสั ง
ซื อภายในกําหนดเวลารับฝากเช็ค บริษัทจัดการจะคํานวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน โดย
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ในวันที สั งซื อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์นั นสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที 
จํานวนเงินที ระบุในคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที ชําระ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนที ได้รับ
ชําระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที สั งซื อและได้รับค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที จดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั งซื อตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี ย
(ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ส่งซื อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4

6.2.4 ข้อจํากัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคําสั งซื อโดยผู้
ลงทุนที ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ นที อยู่ในต่างประเทศที มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดัง
กล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

(ข) ในการซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนใด ๆ ที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสั งซื อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุนและ / หรือจํานวนเงินของการสั งซื อดังกล่าว ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน

6.2.5 การหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวเมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทุนทั งนี เมื อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือเห็นควรให้รับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและติดประกาศดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ

ข้อกําหนดและข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดารสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วย
สามารถขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น
เวลา 15 วัน ที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯและจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ
เปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามข้อ 16.3 และ 16.4 เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 หรือ ข้อ 20 

2) รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16.3 และ
16.4 และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 

7.2.1 ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที 

(1) บริษัทจัดการ

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(3) Telebanking หรือ ทางโทรศัพท์

(4) บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ตามระยะ
เวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 และ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที สั งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

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

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี 

1) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที บริษัทจัดการกําหนด
การจ่ายเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ระบุในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมภายหลัง ภายใน 3 วัน
ทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขที ระบุในข้อ 10 

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนติดต่อขอรับเงินค่าขายด้วยตนเอง ณ ที ทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัท
จัดการได้ตั งแต ่3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็นต้นไป

4) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนําเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นในเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที ได้ระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้ง
แก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง นายทะเบียนหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนําเช็คดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นหรือทําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําการขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทั งนี หากธนาคารที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่า
ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์        0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้
บริการ หรือมูลค่าอื นๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตาม
ที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย
หน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง
โดย ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่า
อื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเฉพาะวันที บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันที สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนตามหัวข้อ 7.5 เรื องระยะเวลาในการรับซื อคืนเท่านั นสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลัง
จากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป การสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น ในวันทําการซื อ
ขายให้ถือว่าเป็นการสั งขาย คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการ
ซื อขายซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนนั น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนและราคารับซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้
ดูแลผลประโยชน์แล้วการสั งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
หยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดัง
กล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้านายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการ
จะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึ ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการโดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที ได้
รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เพื อนําไปชําระเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนปลายทาง

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวม
ถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน “อินโนเทค” ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนรวม “อินโนเทค” (กองทุนต้นทาง) เข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
(กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการได้เพื อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนบางรูปแบบในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับ
สนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ยังมิให้ดําเนินการในระยะแรก
ประกอบด้วย

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน)

(3) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(โอนออก) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือโอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางภายในห้าวันทําการนับแต่วันที บริษัทได้รับคําสั งสับเปลี ยนจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทําการเมื อมีการเลิก
โครงการตามข้อ 22 ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความยินยอมให้มีการโอนหน่วยลงทุนไว้ในใบจองซื อหน่วยลงทุนหรือใน
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนเข้าหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นการรักษาผลประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนฯ

8.2.1 รูปแบบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
จะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับ
เปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ เพื อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยที คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ได ้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
หากการสับเปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ
เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื นมายังกองทุนนี สามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนเข้า LTF จาก บลจ. อื น” โดย
ไม่ต้องระบุจํานวนเงินที ต้องการโอน พร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ไปยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงิน ที ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ตามที ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนและมีการนําส่ง
เงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั น ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื นใด เป็นเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นี บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.3อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท
จัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที 
กําหนดไว้ในกฎหมาย ภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื อ มิใช่การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการอื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

8.2.1.4 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(กองทุนปลายทาง) 

สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนออก LTF ไปยัง บลจ. อื น” โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน
ที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยน
ออกจากกองทุนต้นทาง ชื อกองทุนปลายทางและชื อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนดเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกอง
ทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําเช็ค หรือโอนเงิน
หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งสับ
เปลี ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยการลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้ประจําปีใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8.2.1.5 กรณีมีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเมื อมีการเลิกกองทุนรวมอันเนื องมาจากสาเหตุตามข้อ 22 ว่าด้วยเรื อง การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทาง
บริษัทจัดการทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื นของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทจัดการอื น โดยบริษัทจัดการมี ข้อกําหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนที มีลักษณะการ
ลงทุน ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทําการแจ้งความจํานงในเรื องดังกล่าวไว้ในใบ
คําสั งซื อกองทุนรวม

8.3 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในระยะแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการเฉพาะรูปแบบการสับเปลี ยนตามที ระบุในข้อ 8.2.1.2 เรื อง การสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี  1) ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผ่านบริการคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั งนี การสับเปลี ยนในรูปแบบอื น ๆ ตาม
ที ระบุในข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นั น จะยังไม่เปิดให้บริการ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้ได้เมื อใด
บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ ประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี 

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการตั งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น. ในราคาตามข้อ 8.4
ในการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (กรณีสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้อ 8.2.1.1 หรือ 8.2.1.2) หรือ ใบคําสั งรับโอน LTF จาก บลจ. อื น หรือ ใบคําสั งโอน LTF
ไปยัง บลจ. อื น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ให้ระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนจากกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะ
ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทําการถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนนั นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามีผลตามเกณฑ์ใน ข้อ 8.4

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการนี ได้ทุกวัน โดยผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา
6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) ได้ตลอด 24
ชั วโมง

การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซื อขายนั นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการให้ถือเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคํานวณราคาของวันทําการถัดไปใน
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการ
ดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของ บริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท ์0
2624 – 6333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการ
ใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com)  โดยปฏิบัติ ตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการ
ยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยบริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยสับเปลี ยนเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับ
จากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ ไม่กําหนด จํานวนเงินลงทุนแล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัด
จํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)  สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมด
เท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จัดการหากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเอกสาร ใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องโทรสารของผู้สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือเครื องพิมพ์ของผู้สั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั นไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวัน
ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํา
รายการที ระบุไว้ในใบยืนยันทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

การทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

8.4 ราคาขายและราคารับซื อคืนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนมีผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและราคารับซื อคืน ดังนี 

1) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกําหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขาย ณ สิ น
วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

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

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

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

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

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
  
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

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

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

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

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

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
  
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื อนไขที ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี(5 ปีหรือ 7 ปี)
ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนตั งแต่วันที  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ งไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีแล้ว

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

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

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

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

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

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

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท
สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
(2) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที จ่ายจริง
(3) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชีตามที จ่ายจริงโดยจะตัดจ่ายจากบริษัทจัดการตามที จ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล จํานวนที จ่ายจริง
(5) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง
(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค จํานวนที จ่ายจริง (ถ้าม)ี
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนบริษัทจัดการ จะ
คํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน
การคํานวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง และส่วนที เกินกว่า
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินงานจัดเก็บไว้บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทั งนี ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราร้อยละ 0.25 (รวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว)

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

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
[ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน]
ทั งนี ธุรกรรมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้หน่วยลงทุนหรือธุรกรรมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อครั ง
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

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

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

1.2  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

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

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

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

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

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็น
ชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2
การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

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

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใน
เรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 รวมภาษีมูลค่า
เพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

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

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

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

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

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

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

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

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

คําจํากัดความ

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

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

ตัวแทน / ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเอคควิตี โปรหุ้นระยะยาว

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือตัวแทนกําหนด

วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การที ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดหนึ ง หรือหน่วยลงทุน
ประเภทหนึ ง (“กองทุนต้นทางหรือหน่วยลงทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ งหรือหน่วยลงทุนอีก
ประเภทหนึ ง (“กองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุนปลายทาง”) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวก
ด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ น
วันทําการซื อขายนั น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

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

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

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัท จํากัด นั น

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT
CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

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

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

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

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

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

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

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

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

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

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  EQUITY PRO LTF 

1.3. ชื อย่อ :  EPLTF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

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

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื องของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โครงการจะนําเงินที ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ระยะสั น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ งจะช่วยให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ น โดยจะ
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit :
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
สมมติฐานที ใช้ในการคํานวณ :
1. ระดับความเชื อมั น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วันทําการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ํากว่า วันทําการ
ประเภทของ VaR ที บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี ยง : 
วิธีการวัดมูลค่าความเสี ยงด้านตลาด :

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

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

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :
กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี 

1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการดํารงอัตราส่วนดังกล่าวมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะ
เวลาที กองทุนมีความจําเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื อการดําเนินงานของกองทุน เช่น ในช่วงระยะเวลา 14
วันแรกนับแต่วันที ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และในช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนวันสิ นอายุโครงการหรือในกรณีที เกิด
สภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น ความผันผวนเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ทั งนี บริษัทจะรายงานการไม่ดํารง
อัตราส่วนดังกล่าวแก่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที กําหนด

2. อนึ งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื อป้องกันความผันผวน
ของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการลดหรือป้องกันความเสี ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในตราสารหนี ตราสารทุน สัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี สัดส่วนการลงทุน
ขึ นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั นๆ แล้วแต่กรณี

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย
ไทย ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด ดังนี 
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่

1.1.1    หุ้น
1.1.2    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (Share Warrants)
1.1.3    ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(TSR)
1.1.4    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบ
สําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5    ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1  1.1.4 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.2  ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่
1.2.1    พันธบัตร
1.2.2    ตั วเงินคลัง
1.2.3    หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4    ตั วแลกเงิน (B/E)
1.2.5    ตั วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.6    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8    ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.3  ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)
1.5    SN
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วนดังนี 

2.1   ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้
2.3   มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัด
ทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้อง

มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที ระบุในส่วน
ที  6 ข้อ 1
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.5.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บลจ. ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที เป็น SN ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ก่อน
การลงทุน
2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี 
ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ
ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั น
3. ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.  ธนาคารออมสิน
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ธนาคารพาณิชย์
1.2  บริษัทเงินทุน
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4  บริษัทหลักทรัพย์
1.5  บริษัทประกันภัย
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7  กองทุนฟื นฟู
1.8  นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.  ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 

2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating
อยู่ในอันดับ investment grade
2.2  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว
และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5  ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือ
และอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6   ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขาย ตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่า
เชื อถือและอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7  ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.  ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาํหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม

4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate))
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 

4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2  ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้อง
เรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดัง
กล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3
4.4.3  ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5   การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1  คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่
สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6  discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลัก
ทรัพย์ หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทํา
การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3  กองทุนฟื นฟู
1.4  ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5  ธนาคารพาณิชย์
1.6  บริษัทเงินทุน
1.7  บริษัทหลักทรัพย์
1.8  บริษัทประกันชีวิต
1.9   กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11  นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ มเติม
2.  หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 

3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลัก
ประกันดังนี 

3.1.1  เงินสด
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร
ที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4  ตั วแลกเงินหรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.6  ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7  หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF

3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้
บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5  ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 

3.5.2.1   บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2   ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใด
ดังนี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1.  ประเภท underlying
derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือ ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1  Derivatives on organized exchange
2.2.2  OTC derivatives ดังนี 
           2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3  ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม
3.หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที 
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
6.3.2ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิง
เสื อมเสียไป
6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที 

ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน SN ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี < 397 วันนับแต่วันที ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่
อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี > 397 วันนับแต่วันที ลงทุน ต้อง
ขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ตราสารที ลงทุนใน
benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 
5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั วไปของ  SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลัก
ทรัพย์ซื อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ น
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง
ประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขาย
ในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัท
ที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขาย
ใน SET)
5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายตาม 5.1
5.4 DW ที มี Issuer rating อยู่ในระดับ
Investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating
อยู่ในระดับ investment grade
    5.5.1 reverse repo
    5.5.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1
 ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท

ทุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที 
ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ว

แลกเงิน (B/E) หรือตั วสัญญาใช้เงิน
(P/N) ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่
สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอน
กรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45%
เฉลี ยในรอบปีบัญชีเว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุ
กองทุน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ
MF ที อายุกองทุนคง
เหลือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ทั งนี 
เฉพาะ MF ที มี อายุ
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 
2.1 B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไข
ห้ามเปลี ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 
(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน
รวมปิด และกองทุน buy & hold ที 
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดัง
กล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)

รวมกัน
ไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%

4 securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6
ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับ MF ทั วไป ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน SN ที มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของ
ข้อ 4 ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั วไปของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit
rating 

รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความ
เสี ยงที มีอยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มิใช่เพื อลดความเสี ยง (non
hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน

Global exposure
limit

จํากัด net exposure
ที เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ
NAV 

หมายเหตุ  :   สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ Product limit

ส่วนที  4 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใด
รายหนึ ง

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการ
ถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ ง
หนี กึ งทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึ ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี ภาค
รัฐไทย)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทํางบ
การเงิน (financial liability)* ของผู้ออก
ตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดย
ไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าวของเจ้า
หนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้
ยืมจากกิจการที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สิน
ทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของ ผู ้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้
ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี โดยเป็นตราสาร ที ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั งเว้นแต่
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที 
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ :
* หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให ้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออก
ตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั นโดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะ
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial
Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํา
งบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

3 หน่วย CIS ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS
ทั งหมดของ MF 
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน
ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที 5 :  การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที ไม่สามารถดํารงอายุเฉลี ยของ
ทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าวตามที กําหนด รวมทั งจัดส่งต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะ
กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมี คุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนท ี3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนแล้วจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนนั น
(5)ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) ตามที กําหนดในส่วนที  4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงานก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที 6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1.  ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)   จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที 
บริษัทจัดการ
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2.  ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดย
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และ
กําหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่ตํ่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอ
ขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนฯ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทั งใบจองซื อ/คําสั งซื อหน่วยลงทุน คําขอเปิดบัญชีได้ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทุกวันในเวลาทําการบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการและ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

5.2.2 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุนในครั งแรก

1) สําหรับผู้ที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื อสามารถจองซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุน
ไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคํา
เตือนเฉพาะสําหรับการลงทุน และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน พร้อมหลักฐานซึ งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี ไปที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หรือทางโทรสารของบริษัท
จัดการ สําหรับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญ

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประชาชน

2) สําหรับผู้ที มีบัญชีกองทุนอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้จองซื อที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ได้เปิดบัญชีไว้ ระบุเลขที ผู้ถือหน่วยและ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อให้ครบถ้วนชัดเจน ทั งนี 
ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5.2.3 การรับชําระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

ในการจองซื อหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนและไม่รับ
โอนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการอื น (บริษัทจัดการต้นทาง) เพื อมาลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษัทจัดการ (บริษัทจัดการปลายทาง) ทั งนี ในการชําระเงินค่าจองซื อ ผู้จองซื อหรือสั งซื อสามารถชําระเงิน
ได ้ โดยมีรายละเอียดดังนี 

(1) กรณีที จองซื อผ่านบริษัทจัดการผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์
เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)หรือเช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลง
วันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อกองทุนเปิด” 

(2) กรณีที จองซื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนอื น ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ โดยจะต้องลงวันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อ
กองทุนเปิด” 

เมื อสํานักงานผู้รับคําจองซื อข้างต้นได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื อแล้วสํานักงานผู้รับคําสั งซื อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชําระเงิน ทั งนี การจองซื อหรือการสั งซื อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหรือค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วและสิทธิของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนฯหรือบริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู ้
จองซื อหน่วยลงทุนที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หากมีดอกเบี ยรับเกิดขึ นในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ (1)
 (3) ทางบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที การเสนอขายครั งแรกมีผู้จองซื อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที 
จองซื อ หลังจากที บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วในกรณีที มีการจองซื อหน่วยลงทุนเกินกว่า
มูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงิน
ทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาทการจัดสรรหน่วยลงทุนที เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดย
ใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที ได้มีการบันทึกในระบบซื อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที สั งซื อ
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที สั งซื อโดยจํานวนที จัดสรรจะ
เป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ แต่ทั งนี บลจ. อินโนเทค ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
หากกรณีที มูลค่าที ได้รับการจัดสรรต่ํากว่า 5,000 บาท หรือ 500 หน่วย

5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรกไม่
ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื องจากเมื อสิ นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทั งนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่อไปได้

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินที ผู้สั งซื อระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง ให้แก่ผู้จองซื อภายในหนึ งเดือนนับ
แต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึง
วันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และสาขาบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน ได้ที ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯทุกวันในเวลาทําการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2)นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6.2.1 การขอเปิดบัญชี

1) ผู้สนใจที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจํานงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนชัดเจนและส่ง
หลักฐานประกอบคําขอตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได้

2) ผู้สนใจที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคําสั งเปิดบัญชีซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระบุเลขที ผู้ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อและส่งหลักฐานประกอบตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยไม่ต้องแสดงความจํานงสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

6.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุน

ก) การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้สั งซื อสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้สนใจซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนและยื นพร้อมชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ตามวิธีการที ระบุไว้
ในหัวข้อ 5.2.3 สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) ในกรณีที ผู้สั งซื อชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ
หรือแต่ละสํานักงานของผู้สนับสนุนฯ และสาขาที สั งซื อ หรือในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน
ที สั งซื อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์
สามารถเรียกเก็บได้ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เพียงแต่กรอกใบคําสั งซื อให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดําเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 14 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันสั งซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้วผู้
สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้ซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ งเพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันผู้ซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดําเนิน
การในวิธีการอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี จะต้องแสดงความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการสามารถสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
หรือทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เมื อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในข้อ 22. โดยในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใด
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว หรือ
ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที เกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์
ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามลําดับ ดังนี 

1) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน (ถ้ามี) หากในขณะนั น กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอื นของบริษัทจัดการมีมากว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการจะสับเปลี ยนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที มีความเสี ยงในระดับ
ใกล้เคียงกัน หรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่ก่อน

2) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีระดับความเสี ยงในระดับใกล้
เคียงกันหรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่

ข) การสั งซื อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1) ผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

เมื อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช ้(User name) และรหัสผ่าน
(Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งให้ทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Email address ซึ งจะสามารถใช้ในการสั งซื อ
ขายหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไปผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ มเติม

ในการสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์
ของบริษัทจัดการได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไปในการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอใช้
บริการนี ทราบการสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณีผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้บริการ
ซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการที หมายเลขโทรศัพท์ 026246333 โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต
ซึ งจะประกาศใน(www.innotechasset.com) หรือ ผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อ
นั น ซึ งผู้สั งซื อสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนเอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งซื อเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งใบ
ยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุในใบยืนยัน ทาง
บริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

2) ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสั งซื อ
หน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ได้ทุกวันตลอด 24 ชั วโมง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ใช้
บริการนี ทราบ การสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูและผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณี ผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั งซื อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที ถูกต้องเพื อเข้าสู่ระบบ จากนั นจึงเลือก
รหัสบริการซื อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั นตอนการสั งซื อ ระบบจะทบทวนการทํารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูก
ต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภาย
หลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั งซื อนั นเอกสารใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องพิมพ์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้
อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5
ข้อ 11 หรือข้อ 12

2) ขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ
19 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที สั งซื อและชําระเต็มจํานวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและภายในระยะเวลาที 
กําหนด จํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรรจะคํานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ งกรณีที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ คําสั งจ่ายเงิน และทําการสั ง
ซื อภายในกําหนดเวลารับฝากเช็ค บริษัทจัดการจะคํานวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน โดย
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ในวันที สั งซื อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์นั นสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที 
จํานวนเงินที ระบุในคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที ชําระ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนที ได้รับ
ชําระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที สั งซื อและได้รับค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที จดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั งซื อตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี ย
(ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ส่งซื อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4

6.2.4 ข้อจํากัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคําสั งซื อโดยผู้
ลงทุนที ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ นที อยู่ในต่างประเทศที มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดัง
กล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

(ข) ในการซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนใด ๆ ที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสั งซื อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุนและ / หรือจํานวนเงินของการสั งซื อดังกล่าว ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน

6.2.5 การหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวเมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทุนทั งนี เมื อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือเห็นควรให้รับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและติดประกาศดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ

ข้อกําหนดและข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดารสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วย
สามารถขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น
เวลา 15 วัน ที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯและจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ
เปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามข้อ 16.3 และ 16.4 เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 หรือ ข้อ 20 

2) รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16.3 และ
16.4 และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 

7.2.1 ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที 

(1) บริษัทจัดการ

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(3) Telebanking หรือ ทางโทรศัพท์

(4) บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ตามระยะ
เวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 และ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที สั งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

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

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี 

1) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที บริษัทจัดการกําหนด
การจ่ายเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ระบุในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมภายหลัง ภายใน 3 วัน
ทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขที ระบุในข้อ 10 

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนติดต่อขอรับเงินค่าขายด้วยตนเอง ณ ที ทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัท
จัดการได้ตั งแต ่3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็นต้นไป

4) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนําเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นในเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที ได้ระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้ง
แก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง นายทะเบียนหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนําเช็คดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นหรือทําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําการขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทั งนี หากธนาคารที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่า
ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์        0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้
บริการ หรือมูลค่าอื นๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตาม
ที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย
หน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง
โดย ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่า
อื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเฉพาะวันที บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันที สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนตามหัวข้อ 7.5 เรื องระยะเวลาในการรับซื อคืนเท่านั นสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลัง
จากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป การสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น ในวันทําการซื อ
ขายให้ถือว่าเป็นการสั งขาย คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการ
ซื อขายซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนนั น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนและราคารับซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้
ดูแลผลประโยชน์แล้วการสั งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
หยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดัง
กล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้านายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการ
จะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึ ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการโดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที ได้
รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เพื อนําไปชําระเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนปลายทาง

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวม
ถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน “อินโนเทค” ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนรวม “อินโนเทค” (กองทุนต้นทาง) เข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
(กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการได้เพื อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนบางรูปแบบในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับ
สนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ยังมิให้ดําเนินการในระยะแรก
ประกอบด้วย

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน)

(3) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(โอนออก) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือโอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางภายในห้าวันทําการนับแต่วันที บริษัทได้รับคําสั งสับเปลี ยนจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทําการเมื อมีการเลิก
โครงการตามข้อ 22 ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความยินยอมให้มีการโอนหน่วยลงทุนไว้ในใบจองซื อหน่วยลงทุนหรือใน
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนเข้าหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นการรักษาผลประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนฯ

8.2.1 รูปแบบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
จะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับ
เปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ เพื อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยที คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ได ้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
หากการสับเปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ
เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื นมายังกองทุนนี สามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนเข้า LTF จาก บลจ. อื น” โดย
ไม่ต้องระบุจํานวนเงินที ต้องการโอน พร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ไปยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงิน ที ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ตามที ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนและมีการนําส่ง
เงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั น ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื นใด เป็นเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นี บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.3อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท
จัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที 
กําหนดไว้ในกฎหมาย ภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื อ มิใช่การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการอื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

8.2.1.4 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(กองทุนปลายทาง) 

สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนออก LTF ไปยัง บลจ. อื น” โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน
ที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยน
ออกจากกองทุนต้นทาง ชื อกองทุนปลายทางและชื อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนดเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกอง
ทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําเช็ค หรือโอนเงิน
หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งสับ
เปลี ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยการลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้ประจําปีใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8.2.1.5 กรณีมีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเมื อมีการเลิกกองทุนรวมอันเนื องมาจากสาเหตุตามข้อ 22 ว่าด้วยเรื อง การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทาง
บริษัทจัดการทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื นของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทจัดการอื น โดยบริษัทจัดการมี ข้อกําหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนที มีลักษณะการ
ลงทุน ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทําการแจ้งความจํานงในเรื องดังกล่าวไว้ในใบ
คําสั งซื อกองทุนรวม

8.3 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในระยะแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการเฉพาะรูปแบบการสับเปลี ยนตามที ระบุในข้อ 8.2.1.2 เรื อง การสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี  1) ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผ่านบริการคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั งนี การสับเปลี ยนในรูปแบบอื น ๆ ตาม
ที ระบุในข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นั น จะยังไม่เปิดให้บริการ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้ได้เมื อใด
บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ ประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี 

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการตั งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น. ในราคาตามข้อ 8.4
ในการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (กรณีสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้อ 8.2.1.1 หรือ 8.2.1.2) หรือ ใบคําสั งรับโอน LTF จาก บลจ. อื น หรือ ใบคําสั งโอน LTF
ไปยัง บลจ. อื น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ให้ระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนจากกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะ
ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทําการถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนนั นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามีผลตามเกณฑ์ใน ข้อ 8.4

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการนี ได้ทุกวัน โดยผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา
6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) ได้ตลอด 24
ชั วโมง

การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซื อขายนั นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการให้ถือเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคํานวณราคาของวันทําการถัดไปใน
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการ
ดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของ บริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท ์0
2624 – 6333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการ
ใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com)  โดยปฏิบัติ ตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการ
ยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยบริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยสับเปลี ยนเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับ
จากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ ไม่กําหนด จํานวนเงินลงทุนแล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัด
จํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)  สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมด
เท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จัดการหากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเอกสาร ใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องโทรสารของผู้สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือเครื องพิมพ์ของผู้สั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั นไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวัน
ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํา
รายการที ระบุไว้ในใบยืนยันทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

การทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

8.4 ราคาขายและราคารับซื อคืนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนมีผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและราคารับซื อคืน ดังนี 

1) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกําหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขาย ณ สิ น
วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

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

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

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

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

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
  
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

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

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

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

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

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
  
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื อนไขที ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี(5 ปีหรือ 7 ปี)
ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนตั งแต่วันที  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ งไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีแล้ว

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

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

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

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

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

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

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท
สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
(2) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที จ่ายจริง
(3) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชีตามที จ่ายจริงโดยจะตัดจ่ายจากบริษัทจัดการตามที จ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล จํานวนที จ่ายจริง
(5) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง
(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค จํานวนที จ่ายจริง (ถ้าม)ี
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนบริษัทจัดการ จะ
คํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน
การคํานวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง และส่วนที เกินกว่า
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินงานจัดเก็บไว้บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทั งนี ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราร้อยละ 0.25 (รวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว)

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

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
[ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน]
ทั งนี ธุรกรรมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้หน่วยลงทุนหรือธุรกรรมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อครั ง
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

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

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

1.2  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

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

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

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

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

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็น
ชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2
การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

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

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใน
เรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 รวมภาษีมูลค่า
เพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

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

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

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

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

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

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

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

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

คําจํากัดความ

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

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

ตัวแทน / ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเอคควิตี โปรหุ้นระยะยาว

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือตัวแทนกําหนด

วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การที ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดหนึ ง หรือหน่วยลงทุน
ประเภทหนึ ง (“กองทุนต้นทางหรือหน่วยลงทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ งหรือหน่วยลงทุนอีก
ประเภทหนึ ง (“กองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุนปลายทาง”) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวก
ด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ น
วันทําการซื อขายนั น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

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

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

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัท จํากัด นั น

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT
CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

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

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

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

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

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

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

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

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

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

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  EQUITY PRO LTF 

1.3. ชื อย่อ :  EPLTF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

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

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื องของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โครงการจะนําเงินที ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ระยะสั น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ งจะช่วยให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ น โดยจะ
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit :
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
สมมติฐานที ใช้ในการคํานวณ :
1. ระดับความเชื อมั น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วันทําการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ํากว่า วันทําการ
ประเภทของ VaR ที บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี ยง : 
วิธีการวัดมูลค่าความเสี ยงด้านตลาด :

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

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

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :
กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี 

1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการดํารงอัตราส่วนดังกล่าวมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะ
เวลาที กองทุนมีความจําเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื อการดําเนินงานของกองทุน เช่น ในช่วงระยะเวลา 14
วันแรกนับแต่วันที ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และในช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนวันสิ นอายุโครงการหรือในกรณีที เกิด
สภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น ความผันผวนเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ทั งนี บริษัทจะรายงานการไม่ดํารง
อัตราส่วนดังกล่าวแก่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที กําหนด

2. อนึ งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื อป้องกันความผันผวน
ของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการลดหรือป้องกันความเสี ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในตราสารหนี ตราสารทุน สัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี สัดส่วนการลงทุน
ขึ นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั นๆ แล้วแต่กรณี

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย
ไทย ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด ดังนี 
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่

1.1.1    หุ้น
1.1.2    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (Share Warrants)
1.1.3    ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(TSR)
1.1.4    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบ
สําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5    ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1  1.1.4 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.2  ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่
1.2.1    พันธบัตร
1.2.2    ตั วเงินคลัง
1.2.3    หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4    ตั วแลกเงิน (B/E)
1.2.5    ตั วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.6    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8    ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.3  ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)
1.5    SN
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วนดังนี 

2.1   ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้
2.3   มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัด
ทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้อง

มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที ระบุในส่วน
ที  6 ข้อ 1
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.5.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บลจ. ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที เป็น SN ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ก่อน
การลงทุน
2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี 
ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ
ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั น
3. ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.  ธนาคารออมสิน
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ธนาคารพาณิชย์
1.2  บริษัทเงินทุน
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4  บริษัทหลักทรัพย์
1.5  บริษัทประกันภัย
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7  กองทุนฟื นฟู
1.8  นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.  ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 

2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating
อยู่ในอันดับ investment grade
2.2  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว
และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5  ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือ
และอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6   ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขาย ตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่า
เชื อถือและอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7  ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.  ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาํหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม

4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate))
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 

4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2  ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้อง
เรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดัง
กล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3
4.4.3  ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5   การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1  คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่
สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6  discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลัก
ทรัพย์ หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทํา
การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3  กองทุนฟื นฟู
1.4  ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5  ธนาคารพาณิชย์
1.6  บริษัทเงินทุน
1.7  บริษัทหลักทรัพย์
1.8  บริษัทประกันชีวิต
1.9   กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11  นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ มเติม
2.  หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 

3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลัก
ประกันดังนี 

3.1.1  เงินสด
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร
ที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4  ตั วแลกเงินหรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.6  ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7  หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF

3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้
บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5  ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 

3.5.2.1   บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2   ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใด
ดังนี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1.  ประเภท underlying
derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือ ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1  Derivatives on organized exchange
2.2.2  OTC derivatives ดังนี 
           2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3  ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม
3.หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที 
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
6.3.2ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิง
เสื อมเสียไป
6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที 

ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน SN ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี < 397 วันนับแต่วันที ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่
อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี > 397 วันนับแต่วันที ลงทุน ต้อง
ขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ตราสารที ลงทุนใน
benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 
5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั วไปของ  SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลัก
ทรัพย์ซื อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ น
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง
ประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขาย
ในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัท
ที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขาย
ใน SET)
5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายตาม 5.1
5.4 DW ที มี Issuer rating อยู่ในระดับ
Investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating
อยู่ในระดับ investment grade
    5.5.1 reverse repo
    5.5.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1
 ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท

ทุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที 
ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ว

แลกเงิน (B/E) หรือตั วสัญญาใช้เงิน
(P/N) ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่
สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอน
กรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45%
เฉลี ยในรอบปีบัญชีเว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุ
กองทุน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ
MF ที อายุกองทุนคง
เหลือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ทั งนี 
เฉพาะ MF ที มี อายุ
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 
2.1 B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไข
ห้ามเปลี ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 
(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน
รวมปิด และกองทุน buy & hold ที 
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดัง
กล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)

รวมกัน
ไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%

4 securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6
ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับ MF ทั วไป ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน SN ที มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของ
ข้อ 4 ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั วไปของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit
rating 

รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความ
เสี ยงที มีอยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มิใช่เพื อลดความเสี ยง (non
hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน

Global exposure
limit

จํากัด net exposure
ที เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ
NAV 

หมายเหตุ  :   สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ Product limit

ส่วนที  4 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใด
รายหนึ ง

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการ
ถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ ง
หนี กึ งทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึ ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี ภาค
รัฐไทย)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทํางบ
การเงิน (financial liability)* ของผู้ออก
ตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดย
ไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าวของเจ้า
หนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้
ยืมจากกิจการที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สิน
ทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของ ผู ้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้
ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี โดยเป็นตราสาร ที ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั งเว้นแต่
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที 
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ :
* หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให ้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออก
ตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั นโดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะ
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial
Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํา
งบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

3 หน่วย CIS ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS
ทั งหมดของ MF 
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน
ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที 5 :  การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที ไม่สามารถดํารงอายุเฉลี ยของ
ทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าวตามที กําหนด รวมทั งจัดส่งต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะ
กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมี คุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนท ี3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนแล้วจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนนั น
(5)ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) ตามที กําหนดในส่วนที  4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงานก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที 6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1.  ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)   จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที 
บริษัทจัดการ
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2.  ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดย
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และ
กําหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่ตํ่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอ
ขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนฯ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทั งใบจองซื อ/คําสั งซื อหน่วยลงทุน คําขอเปิดบัญชีได้ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทุกวันในเวลาทําการบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการและ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

5.2.2 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุนในครั งแรก

1) สําหรับผู้ที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื อสามารถจองซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุน
ไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคํา
เตือนเฉพาะสําหรับการลงทุน และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน พร้อมหลักฐานซึ งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี ไปที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หรือทางโทรสารของบริษัท
จัดการ สําหรับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญ

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประชาชน

2) สําหรับผู้ที มีบัญชีกองทุนอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้จองซื อที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ได้เปิดบัญชีไว้ ระบุเลขที ผู้ถือหน่วยและ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อให้ครบถ้วนชัดเจน ทั งนี 
ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5.2.3 การรับชําระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

ในการจองซื อหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนและไม่รับ
โอนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการอื น (บริษัทจัดการต้นทาง) เพื อมาลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษัทจัดการ (บริษัทจัดการปลายทาง) ทั งนี ในการชําระเงินค่าจองซื อ ผู้จองซื อหรือสั งซื อสามารถชําระเงิน
ได ้ โดยมีรายละเอียดดังนี 

(1) กรณีที จองซื อผ่านบริษัทจัดการผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์
เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)หรือเช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลง
วันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อกองทุนเปิด” 

(2) กรณีที จองซื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนอื น ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ โดยจะต้องลงวันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อ
กองทุนเปิด” 

เมื อสํานักงานผู้รับคําจองซื อข้างต้นได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื อแล้วสํานักงานผู้รับคําสั งซื อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชําระเงิน ทั งนี การจองซื อหรือการสั งซื อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหรือค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วและสิทธิของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนฯหรือบริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู ้
จองซื อหน่วยลงทุนที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หากมีดอกเบี ยรับเกิดขึ นในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ (1)
 (3) ทางบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที การเสนอขายครั งแรกมีผู้จองซื อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที 
จองซื อ หลังจากที บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วในกรณีที มีการจองซื อหน่วยลงทุนเกินกว่า
มูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงิน
ทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาทการจัดสรรหน่วยลงทุนที เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดย
ใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที ได้มีการบันทึกในระบบซื อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที สั งซื อ
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที สั งซื อโดยจํานวนที จัดสรรจะ
เป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ แต่ทั งนี บลจ. อินโนเทค ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
หากกรณีที มูลค่าที ได้รับการจัดสรรต่ํากว่า 5,000 บาท หรือ 500 หน่วย

5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรกไม่
ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื องจากเมื อสิ นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทั งนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่อไปได้

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินที ผู้สั งซื อระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง ให้แก่ผู้จองซื อภายในหนึ งเดือนนับ
แต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึง
วันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และสาขาบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน ได้ที ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯทุกวันในเวลาทําการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2)นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6.2.1 การขอเปิดบัญชี

1) ผู้สนใจที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจํานงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนชัดเจนและส่ง
หลักฐานประกอบคําขอตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได้

2) ผู้สนใจที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคําสั งเปิดบัญชีซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระบุเลขที ผู้ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อและส่งหลักฐานประกอบตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยไม่ต้องแสดงความจํานงสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

6.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุน

ก) การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้สั งซื อสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้สนใจซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนและยื นพร้อมชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ตามวิธีการที ระบุไว้
ในหัวข้อ 5.2.3 สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) ในกรณีที ผู้สั งซื อชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ
หรือแต่ละสํานักงานของผู้สนับสนุนฯ และสาขาที สั งซื อ หรือในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน
ที สั งซื อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์
สามารถเรียกเก็บได้ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เพียงแต่กรอกใบคําสั งซื อให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดําเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 14 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันสั งซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้วผู้
สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้ซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ งเพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันผู้ซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดําเนิน
การในวิธีการอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี จะต้องแสดงความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการสามารถสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
หรือทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เมื อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในข้อ 22. โดยในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใด
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว หรือ
ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที เกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์
ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามลําดับ ดังนี 

1) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน (ถ้ามี) หากในขณะนั น กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอื นของบริษัทจัดการมีมากว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการจะสับเปลี ยนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที มีความเสี ยงในระดับ
ใกล้เคียงกัน หรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่ก่อน

2) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีระดับความเสี ยงในระดับใกล้
เคียงกันหรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่

ข) การสั งซื อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1) ผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

เมื อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช ้(User name) และรหัสผ่าน
(Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งให้ทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Email address ซึ งจะสามารถใช้ในการสั งซื อ
ขายหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไปผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ มเติม

ในการสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์
ของบริษัทจัดการได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไปในการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอใช้
บริการนี ทราบการสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณีผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้บริการ
ซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการที หมายเลขโทรศัพท์ 026246333 โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต
ซึ งจะประกาศใน(www.innotechasset.com) หรือ ผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อ
นั น ซึ งผู้สั งซื อสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนเอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งซื อเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งใบ
ยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุในใบยืนยัน ทาง
บริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

2) ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสั งซื อ
หน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ได้ทุกวันตลอด 24 ชั วโมง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ใช้
บริการนี ทราบ การสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูและผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณี ผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั งซื อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที ถูกต้องเพื อเข้าสู่ระบบ จากนั นจึงเลือก
รหัสบริการซื อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั นตอนการสั งซื อ ระบบจะทบทวนการทํารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูก
ต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภาย
หลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั งซื อนั นเอกสารใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องพิมพ์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้
อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5
ข้อ 11 หรือข้อ 12

2) ขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ
19 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที สั งซื อและชําระเต็มจํานวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและภายในระยะเวลาที 
กําหนด จํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรรจะคํานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ งกรณีที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ คําสั งจ่ายเงิน และทําการสั ง
ซื อภายในกําหนดเวลารับฝากเช็ค บริษัทจัดการจะคํานวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน โดย
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ในวันที สั งซื อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์นั นสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที 
จํานวนเงินที ระบุในคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที ชําระ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนที ได้รับ
ชําระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที สั งซื อและได้รับค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที จดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั งซื อตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี ย
(ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ส่งซื อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4

6.2.4 ข้อจํากัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคําสั งซื อโดยผู้
ลงทุนที ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ นที อยู่ในต่างประเทศที มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดัง
กล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

(ข) ในการซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนใด ๆ ที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสั งซื อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุนและ / หรือจํานวนเงินของการสั งซื อดังกล่าว ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน

6.2.5 การหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวเมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทุนทั งนี เมื อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือเห็นควรให้รับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและติดประกาศดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ

ข้อกําหนดและข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดารสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วย
สามารถขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น
เวลา 15 วัน ที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯและจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ
เปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามข้อ 16.3 และ 16.4 เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 หรือ ข้อ 20 

2) รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16.3 และ
16.4 และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 

7.2.1 ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที 

(1) บริษัทจัดการ

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(3) Telebanking หรือ ทางโทรศัพท์

(4) บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ตามระยะ
เวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 และ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที สั งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

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

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี 

1) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที บริษัทจัดการกําหนด
การจ่ายเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ระบุในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมภายหลัง ภายใน 3 วัน
ทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขที ระบุในข้อ 10 

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนติดต่อขอรับเงินค่าขายด้วยตนเอง ณ ที ทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัท
จัดการได้ตั งแต ่3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็นต้นไป

4) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนําเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นในเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที ได้ระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้ง
แก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง นายทะเบียนหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนําเช็คดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นหรือทําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําการขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทั งนี หากธนาคารที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่า
ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์        0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้
บริการ หรือมูลค่าอื นๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตาม
ที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย
หน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง
โดย ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่า
อื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเฉพาะวันที บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันที สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนตามหัวข้อ 7.5 เรื องระยะเวลาในการรับซื อคืนเท่านั นสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลัง
จากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป การสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น ในวันทําการซื อ
ขายให้ถือว่าเป็นการสั งขาย คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการ
ซื อขายซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนนั น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนและราคารับซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้
ดูแลผลประโยชน์แล้วการสั งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
หยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดัง
กล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้านายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการ
จะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึ ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการโดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที ได้
รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เพื อนําไปชําระเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนปลายทาง

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวม
ถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน “อินโนเทค” ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนรวม “อินโนเทค” (กองทุนต้นทาง) เข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
(กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการได้เพื อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนบางรูปแบบในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับ
สนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ยังมิให้ดําเนินการในระยะแรก
ประกอบด้วย

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน)

(3) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(โอนออก) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือโอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางภายในห้าวันทําการนับแต่วันที บริษัทได้รับคําสั งสับเปลี ยนจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทําการเมื อมีการเลิก
โครงการตามข้อ 22 ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความยินยอมให้มีการโอนหน่วยลงทุนไว้ในใบจองซื อหน่วยลงทุนหรือใน
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนเข้าหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นการรักษาผลประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนฯ

8.2.1 รูปแบบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
จะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับ
เปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ เพื อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยที คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ได ้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
หากการสับเปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ
เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื นมายังกองทุนนี สามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนเข้า LTF จาก บลจ. อื น” โดย
ไม่ต้องระบุจํานวนเงินที ต้องการโอน พร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ไปยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงิน ที ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ตามที ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนและมีการนําส่ง
เงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั น ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื นใด เป็นเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นี บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.3อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท
จัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที 
กําหนดไว้ในกฎหมาย ภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื อ มิใช่การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการอื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

8.2.1.4 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(กองทุนปลายทาง) 

สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนออก LTF ไปยัง บลจ. อื น” โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน
ที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยน
ออกจากกองทุนต้นทาง ชื อกองทุนปลายทางและชื อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนดเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกอง
ทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําเช็ค หรือโอนเงิน
หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งสับ
เปลี ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยการลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้ประจําปีใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8.2.1.5 กรณีมีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเมื อมีการเลิกกองทุนรวมอันเนื องมาจากสาเหตุตามข้อ 22 ว่าด้วยเรื อง การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทาง
บริษัทจัดการทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื นของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทจัดการอื น โดยบริษัทจัดการมี ข้อกําหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนที มีลักษณะการ
ลงทุน ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทําการแจ้งความจํานงในเรื องดังกล่าวไว้ในใบ
คําสั งซื อกองทุนรวม

8.3 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในระยะแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการเฉพาะรูปแบบการสับเปลี ยนตามที ระบุในข้อ 8.2.1.2 เรื อง การสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี  1) ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผ่านบริการคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั งนี การสับเปลี ยนในรูปแบบอื น ๆ ตาม
ที ระบุในข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นั น จะยังไม่เปิดให้บริการ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้ได้เมื อใด
บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ ประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี 

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการตั งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น. ในราคาตามข้อ 8.4
ในการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (กรณีสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้อ 8.2.1.1 หรือ 8.2.1.2) หรือ ใบคําสั งรับโอน LTF จาก บลจ. อื น หรือ ใบคําสั งโอน LTF
ไปยัง บลจ. อื น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ให้ระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนจากกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะ
ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทําการถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนนั นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามีผลตามเกณฑ์ใน ข้อ 8.4

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการนี ได้ทุกวัน โดยผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา
6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) ได้ตลอด 24
ชั วโมง

การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซื อขายนั นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการให้ถือเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคํานวณราคาของวันทําการถัดไปใน
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการ
ดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของ บริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท ์0
2624 – 6333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการ
ใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com)  โดยปฏิบัติ ตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการ
ยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยบริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยสับเปลี ยนเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับ
จากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ ไม่กําหนด จํานวนเงินลงทุนแล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัด
จํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)  สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมด
เท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จัดการหากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเอกสาร ใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องโทรสารของผู้สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือเครื องพิมพ์ของผู้สั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั นไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวัน
ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํา
รายการที ระบุไว้ในใบยืนยันทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

การทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

8.4 ราคาขายและราคารับซื อคืนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนมีผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและราคารับซื อคืน ดังนี 

1) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกําหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขาย ณ สิ น
วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

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

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

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

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

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
  
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

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

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

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

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

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
  
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื อนไขที ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี(5 ปีหรือ 7 ปี)
ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนตั งแต่วันที  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ งไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีแล้ว

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

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

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

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

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

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

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท
สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
(2) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที จ่ายจริง
(3) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชีตามที จ่ายจริงโดยจะตัดจ่ายจากบริษัทจัดการตามที จ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล จํานวนที จ่ายจริง
(5) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง
(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค จํานวนที จ่ายจริง (ถ้าม)ี
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนบริษัทจัดการ จะ
คํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน
การคํานวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง และส่วนที เกินกว่า
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินงานจัดเก็บไว้บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทั งนี ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราร้อยละ 0.25 (รวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว)

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

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
[ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน]
ทั งนี ธุรกรรมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้หน่วยลงทุนหรือธุรกรรมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อครั ง
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

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

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

1.2  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

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

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

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

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

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็น
ชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2
การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

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

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใน
เรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 รวมภาษีมูลค่า
เพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

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

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

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

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

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

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

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

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

คําจํากัดความ

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

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

ตัวแทน / ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเอคควิตี โปรหุ้นระยะยาว

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือตัวแทนกําหนด

วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การที ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดหนึ ง หรือหน่วยลงทุน
ประเภทหนึ ง (“กองทุนต้นทางหรือหน่วยลงทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ งหรือหน่วยลงทุนอีก
ประเภทหนึ ง (“กองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุนปลายทาง”) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวก
ด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ น
วันทําการซื อขายนั น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

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

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

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัท จํากัด นั น

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT
CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

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

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

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

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

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

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

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

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

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

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  EQUITY PRO LTF 

1.3. ชื อย่อ :  EPLTF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

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

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื องของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โครงการจะนําเงินที ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ระยะสั น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ งจะช่วยให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ น โดยจะ
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit :
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
สมมติฐานที ใช้ในการคํานวณ :
1. ระดับความเชื อมั น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วันทําการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ํากว่า วันทําการ
ประเภทของ VaR ที บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี ยง : 
วิธีการวัดมูลค่าความเสี ยงด้านตลาด :

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

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

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :
กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี 

1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการดํารงอัตราส่วนดังกล่าวมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะ
เวลาที กองทุนมีความจําเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื อการดําเนินงานของกองทุน เช่น ในช่วงระยะเวลา 14
วันแรกนับแต่วันที ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และในช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนวันสิ นอายุโครงการหรือในกรณีที เกิด
สภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น ความผันผวนเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ทั งนี บริษัทจะรายงานการไม่ดํารง
อัตราส่วนดังกล่าวแก่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที กําหนด

2. อนึ งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื อป้องกันความผันผวน
ของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการลดหรือป้องกันความเสี ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในตราสารหนี ตราสารทุน สัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี สัดส่วนการลงทุน
ขึ นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั นๆ แล้วแต่กรณี

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย
ไทย ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด ดังนี 
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่

1.1.1    หุ้น
1.1.2    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (Share Warrants)
1.1.3    ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(TSR)
1.1.4    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบ
สําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5    ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1  1.1.4 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.2  ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่
1.2.1    พันธบัตร
1.2.2    ตั วเงินคลัง
1.2.3    หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4    ตั วแลกเงิน (B/E)
1.2.5    ตั วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.6    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8    ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.3  ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)
1.5    SN
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วนดังนี 

2.1   ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้
2.3   มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัด
ทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้อง

มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที ระบุในส่วน
ที  6 ข้อ 1
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.5.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บลจ. ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที เป็น SN ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ก่อน
การลงทุน
2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี 
ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ
ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั น
3. ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.  ธนาคารออมสิน
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ธนาคารพาณิชย์
1.2  บริษัทเงินทุน
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4  บริษัทหลักทรัพย์
1.5  บริษัทประกันภัย
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7  กองทุนฟื นฟู
1.8  นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.  ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 

2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating
อยู่ในอันดับ investment grade
2.2  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว
และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5  ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือ
และอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6   ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขาย ตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่า
เชื อถือและอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7  ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.  ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาํหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม

4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate))
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 

4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2  ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้อง
เรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดัง
กล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3
4.4.3  ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5   การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1  คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่
สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6  discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลัก
ทรัพย์ หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทํา
การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3  กองทุนฟื นฟู
1.4  ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5  ธนาคารพาณิชย์
1.6  บริษัทเงินทุน
1.7  บริษัทหลักทรัพย์
1.8  บริษัทประกันชีวิต
1.9   กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11  นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ มเติม
2.  หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 

3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลัก
ประกันดังนี 

3.1.1  เงินสด
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร
ที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4  ตั วแลกเงินหรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.6  ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7  หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF

3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้
บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5  ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 

3.5.2.1   บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2   ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใด
ดังนี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1.  ประเภท underlying
derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือ ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1  Derivatives on organized exchange
2.2.2  OTC derivatives ดังนี 
           2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3  ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม
3.หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที 
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
6.3.2ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิง
เสื อมเสียไป
6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที 

ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน SN ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี < 397 วันนับแต่วันที ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่
อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี > 397 วันนับแต่วันที ลงทุน ต้อง
ขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ตราสารที ลงทุนใน
benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 
5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั วไปของ  SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลัก
ทรัพย์ซื อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ น
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง
ประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขาย
ในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัท
ที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขาย
ใน SET)
5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายตาม 5.1
5.4 DW ที มี Issuer rating อยู่ในระดับ
Investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating
อยู่ในระดับ investment grade
    5.5.1 reverse repo
    5.5.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1
 ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท

ทุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที 
ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ว

แลกเงิน (B/E) หรือตั วสัญญาใช้เงิน
(P/N) ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่
สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอน
กรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45%
เฉลี ยในรอบปีบัญชีเว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุ
กองทุน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ
MF ที อายุกองทุนคง
เหลือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ทั งนี 
เฉพาะ MF ที มี อายุ
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 
2.1 B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไข
ห้ามเปลี ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 
(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน
รวมปิด และกองทุน buy & hold ที 
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดัง
กล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)

รวมกัน
ไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%

4 securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6
ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับ MF ทั วไป ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน SN ที มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของ
ข้อ 4 ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั วไปของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit
rating 

รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความ
เสี ยงที มีอยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มิใช่เพื อลดความเสี ยง (non
hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน

Global exposure
limit

จํากัด net exposure
ที เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ
NAV 

หมายเหตุ  :   สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ Product limit

ส่วนที  4 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใด
รายหนึ ง

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการ
ถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ ง
หนี กึ งทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึ ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี ภาค
รัฐไทย)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทํางบ
การเงิน (financial liability)* ของผู้ออก
ตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดย
ไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าวของเจ้า
หนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้
ยืมจากกิจการที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สิน
ทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของ ผู ้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้
ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี โดยเป็นตราสาร ที ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั งเว้นแต่
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที 
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ :
* หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให ้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออก
ตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั นโดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะ
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial
Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํา
งบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

3 หน่วย CIS ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS
ทั งหมดของ MF 
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน
ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที 5 :  การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที ไม่สามารถดํารงอายุเฉลี ยของ
ทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าวตามที กําหนด รวมทั งจัดส่งต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะ
กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมี คุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนท ี3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนแล้วจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนนั น
(5)ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) ตามที กําหนดในส่วนที  4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงานก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที 6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1.  ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)   จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที 
บริษัทจัดการ
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2.  ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดย
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และ
กําหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่ตํ่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอ
ขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนฯ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทั งใบจองซื อ/คําสั งซื อหน่วยลงทุน คําขอเปิดบัญชีได้ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทุกวันในเวลาทําการบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการและ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

5.2.2 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุนในครั งแรก

1) สําหรับผู้ที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื อสามารถจองซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุน
ไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคํา
เตือนเฉพาะสําหรับการลงทุน และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน พร้อมหลักฐานซึ งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี ไปที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หรือทางโทรสารของบริษัท
จัดการ สําหรับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญ

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประชาชน

2) สําหรับผู้ที มีบัญชีกองทุนอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้จองซื อที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ได้เปิดบัญชีไว้ ระบุเลขที ผู้ถือหน่วยและ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อให้ครบถ้วนชัดเจน ทั งนี 
ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5.2.3 การรับชําระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

ในการจองซื อหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนและไม่รับ
โอนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการอื น (บริษัทจัดการต้นทาง) เพื อมาลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษัทจัดการ (บริษัทจัดการปลายทาง) ทั งนี ในการชําระเงินค่าจองซื อ ผู้จองซื อหรือสั งซื อสามารถชําระเงิน
ได ้ โดยมีรายละเอียดดังนี 

(1) กรณีที จองซื อผ่านบริษัทจัดการผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์
เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)หรือเช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลง
วันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อกองทุนเปิด” 

(2) กรณีที จองซื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนอื น ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ โดยจะต้องลงวันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อ
กองทุนเปิด” 

เมื อสํานักงานผู้รับคําจองซื อข้างต้นได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื อแล้วสํานักงานผู้รับคําสั งซื อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชําระเงิน ทั งนี การจองซื อหรือการสั งซื อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหรือค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วและสิทธิของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนฯหรือบริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู ้
จองซื อหน่วยลงทุนที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หากมีดอกเบี ยรับเกิดขึ นในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ (1)
 (3) ทางบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที การเสนอขายครั งแรกมีผู้จองซื อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที 
จองซื อ หลังจากที บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วในกรณีที มีการจองซื อหน่วยลงทุนเกินกว่า
มูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงิน
ทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาทการจัดสรรหน่วยลงทุนที เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดย
ใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที ได้มีการบันทึกในระบบซื อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที สั งซื อ
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที สั งซื อโดยจํานวนที จัดสรรจะ
เป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ แต่ทั งนี บลจ. อินโนเทค ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
หากกรณีที มูลค่าที ได้รับการจัดสรรต่ํากว่า 5,000 บาท หรือ 500 หน่วย

5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรกไม่
ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื องจากเมื อสิ นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทั งนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่อไปได้

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินที ผู้สั งซื อระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง ให้แก่ผู้จองซื อภายในหนึ งเดือนนับ
แต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึง
วันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และสาขาบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน ได้ที ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯทุกวันในเวลาทําการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2)นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6.2.1 การขอเปิดบัญชี

1) ผู้สนใจที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจํานงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนชัดเจนและส่ง
หลักฐานประกอบคําขอตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได้

2) ผู้สนใจที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคําสั งเปิดบัญชีซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระบุเลขที ผู้ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อและส่งหลักฐานประกอบตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยไม่ต้องแสดงความจํานงสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

6.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุน

ก) การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้สั งซื อสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้สนใจซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนและยื นพร้อมชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ตามวิธีการที ระบุไว้
ในหัวข้อ 5.2.3 สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) ในกรณีที ผู้สั งซื อชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ
หรือแต่ละสํานักงานของผู้สนับสนุนฯ และสาขาที สั งซื อ หรือในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน
ที สั งซื อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์
สามารถเรียกเก็บได้ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เพียงแต่กรอกใบคําสั งซื อให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดําเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 14 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันสั งซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้วผู้
สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้ซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ งเพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันผู้ซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดําเนิน
การในวิธีการอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี จะต้องแสดงความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการสามารถสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
หรือทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เมื อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในข้อ 22. โดยในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใด
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว หรือ
ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที เกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์
ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามลําดับ ดังนี 

1) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน (ถ้ามี) หากในขณะนั น กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอื นของบริษัทจัดการมีมากว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการจะสับเปลี ยนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที มีความเสี ยงในระดับ
ใกล้เคียงกัน หรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่ก่อน

2) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีระดับความเสี ยงในระดับใกล้
เคียงกันหรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่

ข) การสั งซื อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1) ผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

เมื อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช ้(User name) และรหัสผ่าน
(Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งให้ทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Email address ซึ งจะสามารถใช้ในการสั งซื อ
ขายหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไปผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ มเติม

ในการสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์
ของบริษัทจัดการได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไปในการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอใช้
บริการนี ทราบการสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณีผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้บริการ
ซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการที หมายเลขโทรศัพท์ 026246333 โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต
ซึ งจะประกาศใน(www.innotechasset.com) หรือ ผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อ
นั น ซึ งผู้สั งซื อสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนเอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งซื อเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งใบ
ยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุในใบยืนยัน ทาง
บริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

2) ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสั งซื อ
หน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ได้ทุกวันตลอด 24 ชั วโมง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ใช้
บริการนี ทราบ การสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูและผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณี ผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั งซื อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที ถูกต้องเพื อเข้าสู่ระบบ จากนั นจึงเลือก
รหัสบริการซื อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั นตอนการสั งซื อ ระบบจะทบทวนการทํารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูก
ต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภาย
หลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั งซื อนั นเอกสารใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องพิมพ์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้
อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5
ข้อ 11 หรือข้อ 12

2) ขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ
19 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที สั งซื อและชําระเต็มจํานวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและภายในระยะเวลาที 
กําหนด จํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรรจะคํานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ งกรณีที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ คําสั งจ่ายเงิน และทําการสั ง
ซื อภายในกําหนดเวลารับฝากเช็ค บริษัทจัดการจะคํานวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน โดย
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ในวันที สั งซื อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์นั นสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที 
จํานวนเงินที ระบุในคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที ชําระ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนที ได้รับ
ชําระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที สั งซื อและได้รับค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที จดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั งซื อตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี ย
(ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ส่งซื อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4

6.2.4 ข้อจํากัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคําสั งซื อโดยผู้
ลงทุนที ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ นที อยู่ในต่างประเทศที มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดัง
กล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

(ข) ในการซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนใด ๆ ที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสั งซื อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุนและ / หรือจํานวนเงินของการสั งซื อดังกล่าว ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน

6.2.5 การหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวเมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทุนทั งนี เมื อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือเห็นควรให้รับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและติดประกาศดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ

ข้อกําหนดและข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดารสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วย
สามารถขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น
เวลา 15 วัน ที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯและจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ
เปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามข้อ 16.3 และ 16.4 เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 หรือ ข้อ 20 

2) รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16.3 และ
16.4 และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 

7.2.1 ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที 

(1) บริษัทจัดการ

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(3) Telebanking หรือ ทางโทรศัพท์

(4) บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ตามระยะ
เวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 และ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที สั งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

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

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี 

1) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที บริษัทจัดการกําหนด
การจ่ายเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ระบุในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมภายหลัง ภายใน 3 วัน
ทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขที ระบุในข้อ 10 

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนติดต่อขอรับเงินค่าขายด้วยตนเอง ณ ที ทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัท
จัดการได้ตั งแต ่3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็นต้นไป

4) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนําเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นในเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที ได้ระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้ง
แก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง นายทะเบียนหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนําเช็คดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นหรือทําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําการขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทั งนี หากธนาคารที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่า
ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์        0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้
บริการ หรือมูลค่าอื นๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตาม
ที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย
หน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง
โดย ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่า
อื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเฉพาะวันที บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันที สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนตามหัวข้อ 7.5 เรื องระยะเวลาในการรับซื อคืนเท่านั นสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลัง
จากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป การสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น ในวันทําการซื อ
ขายให้ถือว่าเป็นการสั งขาย คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการ
ซื อขายซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนนั น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนและราคารับซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้
ดูแลผลประโยชน์แล้วการสั งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
หยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดัง
กล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้านายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการ
จะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึ ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการโดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที ได้
รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เพื อนําไปชําระเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนปลายทาง

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวม
ถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน “อินโนเทค” ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนรวม “อินโนเทค” (กองทุนต้นทาง) เข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
(กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการได้เพื อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนบางรูปแบบในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับ
สนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ยังมิให้ดําเนินการในระยะแรก
ประกอบด้วย

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน)

(3) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(โอนออก) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือโอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางภายในห้าวันทําการนับแต่วันที บริษัทได้รับคําสั งสับเปลี ยนจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทําการเมื อมีการเลิก
โครงการตามข้อ 22 ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความยินยอมให้มีการโอนหน่วยลงทุนไว้ในใบจองซื อหน่วยลงทุนหรือใน
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนเข้าหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นการรักษาผลประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนฯ

8.2.1 รูปแบบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
จะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับ
เปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ เพื อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยที คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ได ้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
หากการสับเปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ
เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื นมายังกองทุนนี สามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนเข้า LTF จาก บลจ. อื น” โดย
ไม่ต้องระบุจํานวนเงินที ต้องการโอน พร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ไปยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงิน ที ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ตามที ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนและมีการนําส่ง
เงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั น ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื นใด เป็นเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นี บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.3อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท
จัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที 
กําหนดไว้ในกฎหมาย ภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื อ มิใช่การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการอื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

8.2.1.4 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(กองทุนปลายทาง) 

สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนออก LTF ไปยัง บลจ. อื น” โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน
ที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยน
ออกจากกองทุนต้นทาง ชื อกองทุนปลายทางและชื อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนดเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกอง
ทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําเช็ค หรือโอนเงิน
หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งสับ
เปลี ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยการลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้ประจําปีใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8.2.1.5 กรณีมีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเมื อมีการเลิกกองทุนรวมอันเนื องมาจากสาเหตุตามข้อ 22 ว่าด้วยเรื อง การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทาง
บริษัทจัดการทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื นของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทจัดการอื น โดยบริษัทจัดการมี ข้อกําหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนที มีลักษณะการ
ลงทุน ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทําการแจ้งความจํานงในเรื องดังกล่าวไว้ในใบ
คําสั งซื อกองทุนรวม

8.3 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในระยะแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการเฉพาะรูปแบบการสับเปลี ยนตามที ระบุในข้อ 8.2.1.2 เรื อง การสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี  1) ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผ่านบริการคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั งนี การสับเปลี ยนในรูปแบบอื น ๆ ตาม
ที ระบุในข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นั น จะยังไม่เปิดให้บริการ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้ได้เมื อใด
บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ ประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี 

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการตั งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น. ในราคาตามข้อ 8.4
ในการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (กรณีสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้อ 8.2.1.1 หรือ 8.2.1.2) หรือ ใบคําสั งรับโอน LTF จาก บลจ. อื น หรือ ใบคําสั งโอน LTF
ไปยัง บลจ. อื น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ให้ระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนจากกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะ
ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทําการถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนนั นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามีผลตามเกณฑ์ใน ข้อ 8.4

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการนี ได้ทุกวัน โดยผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา
6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) ได้ตลอด 24
ชั วโมง

การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซื อขายนั นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการให้ถือเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคํานวณราคาของวันทําการถัดไปใน
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการ
ดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของ บริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท ์0
2624 – 6333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการ
ใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com)  โดยปฏิบัติ ตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการ
ยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยบริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยสับเปลี ยนเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับ
จากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ ไม่กําหนด จํานวนเงินลงทุนแล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัด
จํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)  สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมด
เท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จัดการหากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเอกสาร ใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องโทรสารของผู้สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือเครื องพิมพ์ของผู้สั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั นไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวัน
ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํา
รายการที ระบุไว้ในใบยืนยันทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

การทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

8.4 ราคาขายและราคารับซื อคืนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนมีผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและราคารับซื อคืน ดังนี 

1) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกําหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขาย ณ สิ น
วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

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

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

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

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

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
  
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

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

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

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

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

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
  
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื อนไขที ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี(5 ปีหรือ 7 ปี)
ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนตั งแต่วันที  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ งไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีแล้ว

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

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

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

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

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

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

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท
สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
(2) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที จ่ายจริง
(3) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชีตามที จ่ายจริงโดยจะตัดจ่ายจากบริษัทจัดการตามที จ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล จํานวนที จ่ายจริง
(5) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง
(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค จํานวนที จ่ายจริง (ถ้าม)ี
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนบริษัทจัดการ จะ
คํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน
การคํานวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง และส่วนที เกินกว่า
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินงานจัดเก็บไว้บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทั งนี ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราร้อยละ 0.25 (รวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว)

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

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
[ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน]
ทั งนี ธุรกรรมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้หน่วยลงทุนหรือธุรกรรมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อครั ง
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

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

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

1.2  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

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

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

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

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

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็น
ชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2
การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

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

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใน
เรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 รวมภาษีมูลค่า
เพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

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

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

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

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

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

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

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

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

คําจํากัดความ

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

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

ตัวแทน / ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเอคควิตี โปรหุ้นระยะยาว

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือตัวแทนกําหนด

วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การที ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดหนึ ง หรือหน่วยลงทุน
ประเภทหนึ ง (“กองทุนต้นทางหรือหน่วยลงทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ งหรือหน่วยลงทุนอีก
ประเภทหนึ ง (“กองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุนปลายทาง”) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวก
ด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ น
วันทําการซื อขายนั น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

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

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

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัท จํากัด นั น

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT
CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

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

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

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

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

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

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

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

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

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

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  EQUITY PRO LTF 

1.3. ชื อย่อ :  EPLTF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

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

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื องของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โครงการจะนําเงินที ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ระยะสั น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ งจะช่วยให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ น โดยจะ
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit :
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
สมมติฐานที ใช้ในการคํานวณ :
1. ระดับความเชื อมั น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วันทําการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ํากว่า วันทําการ
ประเภทของ VaR ที บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี ยง : 
วิธีการวัดมูลค่าความเสี ยงด้านตลาด :

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

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

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :
กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี 

1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการดํารงอัตราส่วนดังกล่าวมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะ
เวลาที กองทุนมีความจําเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื อการดําเนินงานของกองทุน เช่น ในช่วงระยะเวลา 14
วันแรกนับแต่วันที ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และในช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนวันสิ นอายุโครงการหรือในกรณีที เกิด
สภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น ความผันผวนเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ทั งนี บริษัทจะรายงานการไม่ดํารง
อัตราส่วนดังกล่าวแก่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที กําหนด

2. อนึ งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื อป้องกันความผันผวน
ของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการลดหรือป้องกันความเสี ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในตราสารหนี ตราสารทุน สัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี สัดส่วนการลงทุน
ขึ นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั นๆ แล้วแต่กรณี

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย
ไทย ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด ดังนี 
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่

1.1.1    หุ้น
1.1.2    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (Share Warrants)
1.1.3    ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(TSR)
1.1.4    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบ
สําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5    ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1  1.1.4 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.2  ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่
1.2.1    พันธบัตร
1.2.2    ตั วเงินคลัง
1.2.3    หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4    ตั วแลกเงิน (B/E)
1.2.5    ตั วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.6    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8    ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.3  ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)
1.5    SN
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วนดังนี 

2.1   ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้
2.3   มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัด
ทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้อง

มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที ระบุในส่วน
ที  6 ข้อ 1
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.5.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บลจ. ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที เป็น SN ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ก่อน
การลงทุน
2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี 
ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ
ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั น
3. ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.  ธนาคารออมสิน
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ธนาคารพาณิชย์
1.2  บริษัทเงินทุน
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4  บริษัทหลักทรัพย์
1.5  บริษัทประกันภัย
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7  กองทุนฟื นฟู
1.8  นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.  ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 

2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating
อยู่ในอันดับ investment grade
2.2  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว
และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5  ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือ
และอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6   ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขาย ตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่า
เชื อถือและอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7  ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.  ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาํหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม

4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate))
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 

4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2  ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้อง
เรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดัง
กล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3
4.4.3  ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5   การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1  คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่
สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6  discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลัก
ทรัพย์ หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทํา
การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3  กองทุนฟื นฟู
1.4  ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5  ธนาคารพาณิชย์
1.6  บริษัทเงินทุน
1.7  บริษัทหลักทรัพย์
1.8  บริษัทประกันชีวิต
1.9   กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11  นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ มเติม
2.  หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 

3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลัก
ประกันดังนี 

3.1.1  เงินสด
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร
ที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4  ตั วแลกเงินหรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.6  ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7  หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF

3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้
บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5  ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 

3.5.2.1   บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2   ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใด
ดังนี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1.  ประเภท underlying
derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือ ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1  Derivatives on organized exchange
2.2.2  OTC derivatives ดังนี 
           2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3  ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม
3.หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที 
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
6.3.2ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิง
เสื อมเสียไป
6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที 

ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน SN ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี < 397 วันนับแต่วันที ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่
อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี > 397 วันนับแต่วันที ลงทุน ต้อง
ขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ตราสารที ลงทุนใน
benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 
5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั วไปของ  SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลัก
ทรัพย์ซื อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ น
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง
ประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขาย
ในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัท
ที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขาย
ใน SET)
5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายตาม 5.1
5.4 DW ที มี Issuer rating อยู่ในระดับ
Investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating
อยู่ในระดับ investment grade
    5.5.1 reverse repo
    5.5.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1
 ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท

ทุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที 
ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ว

แลกเงิน (B/E) หรือตั วสัญญาใช้เงิน
(P/N) ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่
สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอน
กรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45%
เฉลี ยในรอบปีบัญชีเว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุ
กองทุน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ
MF ที อายุกองทุนคง
เหลือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ทั งนี 
เฉพาะ MF ที มี อายุ
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 
2.1 B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไข
ห้ามเปลี ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 
(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน
รวมปิด และกองทุน buy & hold ที 
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดัง
กล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)

รวมกัน
ไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%

4 securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6
ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับ MF ทั วไป ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน SN ที มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของ
ข้อ 4 ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั วไปของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit
rating 

รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความ
เสี ยงที มีอยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มิใช่เพื อลดความเสี ยง (non
hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน

Global exposure
limit

จํากัด net exposure
ที เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ
NAV 

หมายเหตุ  :   สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ Product limit

ส่วนที  4 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใด
รายหนึ ง

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการ
ถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ ง
หนี กึ งทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึ ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี ภาค
รัฐไทย)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทํางบ
การเงิน (financial liability)* ของผู้ออก
ตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดย
ไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าวของเจ้า
หนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้
ยืมจากกิจการที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สิน
ทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของ ผู ้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้
ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี โดยเป็นตราสาร ที ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั งเว้นแต่
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที 
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ :
* หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให ้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออก
ตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั นโดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะ
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial
Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํา
งบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

3 หน่วย CIS ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS
ทั งหมดของ MF 
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน
ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที 5 :  การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที ไม่สามารถดํารงอายุเฉลี ยของ
ทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าวตามที กําหนด รวมทั งจัดส่งต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะ
กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมี คุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนท ี3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนแล้วจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนนั น
(5)ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) ตามที กําหนดในส่วนที  4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงานก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที 6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1.  ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)   จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที 
บริษัทจัดการ
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2.  ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดย
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และ
กําหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่ตํ่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอ
ขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนฯ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทั งใบจองซื อ/คําสั งซื อหน่วยลงทุน คําขอเปิดบัญชีได้ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทุกวันในเวลาทําการบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการและ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

5.2.2 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุนในครั งแรก

1) สําหรับผู้ที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื อสามารถจองซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุน
ไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคํา
เตือนเฉพาะสําหรับการลงทุน และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน พร้อมหลักฐานซึ งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี ไปที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หรือทางโทรสารของบริษัท
จัดการ สําหรับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญ

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประชาชน

2) สําหรับผู้ที มีบัญชีกองทุนอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้จองซื อที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ได้เปิดบัญชีไว้ ระบุเลขที ผู้ถือหน่วยและ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อให้ครบถ้วนชัดเจน ทั งนี 
ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5.2.3 การรับชําระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

ในการจองซื อหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนและไม่รับ
โอนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการอื น (บริษัทจัดการต้นทาง) เพื อมาลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษัทจัดการ (บริษัทจัดการปลายทาง) ทั งนี ในการชําระเงินค่าจองซื อ ผู้จองซื อหรือสั งซื อสามารถชําระเงิน
ได ้ โดยมีรายละเอียดดังนี 

(1) กรณีที จองซื อผ่านบริษัทจัดการผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์
เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)หรือเช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลง
วันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อกองทุนเปิด” 

(2) กรณีที จองซื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนอื น ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ โดยจะต้องลงวันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อ
กองทุนเปิด” 

เมื อสํานักงานผู้รับคําจองซื อข้างต้นได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื อแล้วสํานักงานผู้รับคําสั งซื อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชําระเงิน ทั งนี การจองซื อหรือการสั งซื อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหรือค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วและสิทธิของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนฯหรือบริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู ้
จองซื อหน่วยลงทุนที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หากมีดอกเบี ยรับเกิดขึ นในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ (1)
 (3) ทางบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที การเสนอขายครั งแรกมีผู้จองซื อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที 
จองซื อ หลังจากที บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วในกรณีที มีการจองซื อหน่วยลงทุนเกินกว่า
มูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงิน
ทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาทการจัดสรรหน่วยลงทุนที เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดย
ใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที ได้มีการบันทึกในระบบซื อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที สั งซื อ
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที สั งซื อโดยจํานวนที จัดสรรจะ
เป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ แต่ทั งนี บลจ. อินโนเทค ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
หากกรณีที มูลค่าที ได้รับการจัดสรรต่ํากว่า 5,000 บาท หรือ 500 หน่วย

5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรกไม่
ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื องจากเมื อสิ นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทั งนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่อไปได้

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินที ผู้สั งซื อระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง ให้แก่ผู้จองซื อภายในหนึ งเดือนนับ
แต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึง
วันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และสาขาบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน ได้ที ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯทุกวันในเวลาทําการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2)นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6.2.1 การขอเปิดบัญชี

1) ผู้สนใจที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจํานงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนชัดเจนและส่ง
หลักฐานประกอบคําขอตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได้

2) ผู้สนใจที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคําสั งเปิดบัญชีซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระบุเลขที ผู้ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อและส่งหลักฐานประกอบตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยไม่ต้องแสดงความจํานงสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

6.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุน

ก) การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้สั งซื อสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้สนใจซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนและยื นพร้อมชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ตามวิธีการที ระบุไว้
ในหัวข้อ 5.2.3 สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) ในกรณีที ผู้สั งซื อชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ
หรือแต่ละสํานักงานของผู้สนับสนุนฯ และสาขาที สั งซื อ หรือในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน
ที สั งซื อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์
สามารถเรียกเก็บได้ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เพียงแต่กรอกใบคําสั งซื อให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดําเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 14 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันสั งซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้วผู้
สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้ซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ งเพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันผู้ซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดําเนิน
การในวิธีการอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี จะต้องแสดงความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการสามารถสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
หรือทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เมื อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในข้อ 22. โดยในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใด
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว หรือ
ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที เกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์
ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามลําดับ ดังนี 

1) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน (ถ้ามี) หากในขณะนั น กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอื นของบริษัทจัดการมีมากว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการจะสับเปลี ยนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที มีความเสี ยงในระดับ
ใกล้เคียงกัน หรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่ก่อน

2) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีระดับความเสี ยงในระดับใกล้
เคียงกันหรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่

ข) การสั งซื อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1) ผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

เมื อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช ้(User name) และรหัสผ่าน
(Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งให้ทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Email address ซึ งจะสามารถใช้ในการสั งซื อ
ขายหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไปผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ มเติม

ในการสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์
ของบริษัทจัดการได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไปในการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอใช้
บริการนี ทราบการสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณีผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้บริการ
ซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการที หมายเลขโทรศัพท์ 026246333 โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต
ซึ งจะประกาศใน(www.innotechasset.com) หรือ ผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อ
นั น ซึ งผู้สั งซื อสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนเอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งซื อเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งใบ
ยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุในใบยืนยัน ทาง
บริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

2) ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสั งซื อ
หน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ได้ทุกวันตลอด 24 ชั วโมง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ใช้
บริการนี ทราบ การสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูและผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณี ผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั งซื อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที ถูกต้องเพื อเข้าสู่ระบบ จากนั นจึงเลือก
รหัสบริการซื อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั นตอนการสั งซื อ ระบบจะทบทวนการทํารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูก
ต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภาย
หลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั งซื อนั นเอกสารใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องพิมพ์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้
อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5
ข้อ 11 หรือข้อ 12

2) ขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ
19 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที สั งซื อและชําระเต็มจํานวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและภายในระยะเวลาที 
กําหนด จํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรรจะคํานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ งกรณีที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ คําสั งจ่ายเงิน และทําการสั ง
ซื อภายในกําหนดเวลารับฝากเช็ค บริษัทจัดการจะคํานวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน โดย
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ในวันที สั งซื อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์นั นสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที 
จํานวนเงินที ระบุในคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที ชําระ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนที ได้รับ
ชําระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที สั งซื อและได้รับค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที จดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั งซื อตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี ย
(ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ส่งซื อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4

6.2.4 ข้อจํากัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคําสั งซื อโดยผู้
ลงทุนที ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ นที อยู่ในต่างประเทศที มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดัง
กล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

(ข) ในการซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนใด ๆ ที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสั งซื อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุนและ / หรือจํานวนเงินของการสั งซื อดังกล่าว ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน

6.2.5 การหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวเมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทุนทั งนี เมื อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือเห็นควรให้รับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและติดประกาศดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ

ข้อกําหนดและข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดารสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วย
สามารถขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น
เวลา 15 วัน ที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯและจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ
เปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามข้อ 16.3 และ 16.4 เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 หรือ ข้อ 20 

2) รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16.3 และ
16.4 และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 

7.2.1 ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที 

(1) บริษัทจัดการ

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(3) Telebanking หรือ ทางโทรศัพท์

(4) บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ตามระยะ
เวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 และ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที สั งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

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

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี 

1) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที บริษัทจัดการกําหนด
การจ่ายเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ระบุในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมภายหลัง ภายใน 3 วัน
ทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขที ระบุในข้อ 10 

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนติดต่อขอรับเงินค่าขายด้วยตนเอง ณ ที ทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัท
จัดการได้ตั งแต ่3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็นต้นไป

4) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนําเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นในเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที ได้ระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้ง
แก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง นายทะเบียนหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนําเช็คดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นหรือทําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําการขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทั งนี หากธนาคารที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่า
ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์        0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้
บริการ หรือมูลค่าอื นๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตาม
ที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย
หน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง
โดย ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่า
อื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเฉพาะวันที บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันที สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนตามหัวข้อ 7.5 เรื องระยะเวลาในการรับซื อคืนเท่านั นสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลัง
จากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป การสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น ในวันทําการซื อ
ขายให้ถือว่าเป็นการสั งขาย คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการ
ซื อขายซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนนั น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนและราคารับซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้
ดูแลผลประโยชน์แล้วการสั งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
หยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดัง
กล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้านายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการ
จะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึ ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการโดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที ได้
รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เพื อนําไปชําระเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนปลายทาง

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวม
ถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน “อินโนเทค” ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนรวม “อินโนเทค” (กองทุนต้นทาง) เข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
(กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการได้เพื อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนบางรูปแบบในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับ
สนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ยังมิให้ดําเนินการในระยะแรก
ประกอบด้วย

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน)

(3) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(โอนออก) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือโอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางภายในห้าวันทําการนับแต่วันที บริษัทได้รับคําสั งสับเปลี ยนจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทําการเมื อมีการเลิก
โครงการตามข้อ 22 ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความยินยอมให้มีการโอนหน่วยลงทุนไว้ในใบจองซื อหน่วยลงทุนหรือใน
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนเข้าหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นการรักษาผลประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนฯ

8.2.1 รูปแบบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
จะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับ
เปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ เพื อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยที คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ได ้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
หากการสับเปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ
เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื นมายังกองทุนนี สามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนเข้า LTF จาก บลจ. อื น” โดย
ไม่ต้องระบุจํานวนเงินที ต้องการโอน พร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ไปยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงิน ที ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ตามที ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนและมีการนําส่ง
เงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั น ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื นใด เป็นเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นี บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.3อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท
จัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที 
กําหนดไว้ในกฎหมาย ภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื อ มิใช่การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการอื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

8.2.1.4 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(กองทุนปลายทาง) 

สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนออก LTF ไปยัง บลจ. อื น” โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน
ที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยน
ออกจากกองทุนต้นทาง ชื อกองทุนปลายทางและชื อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนดเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกอง
ทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําเช็ค หรือโอนเงิน
หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งสับ
เปลี ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยการลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้ประจําปีใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8.2.1.5 กรณีมีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเมื อมีการเลิกกองทุนรวมอันเนื องมาจากสาเหตุตามข้อ 22 ว่าด้วยเรื อง การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทาง
บริษัทจัดการทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื นของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทจัดการอื น โดยบริษัทจัดการมี ข้อกําหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนที มีลักษณะการ
ลงทุน ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทําการแจ้งความจํานงในเรื องดังกล่าวไว้ในใบ
คําสั งซื อกองทุนรวม

8.3 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในระยะแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการเฉพาะรูปแบบการสับเปลี ยนตามที ระบุในข้อ 8.2.1.2 เรื อง การสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี  1) ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผ่านบริการคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั งนี การสับเปลี ยนในรูปแบบอื น ๆ ตาม
ที ระบุในข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นั น จะยังไม่เปิดให้บริการ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้ได้เมื อใด
บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ ประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี 

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการตั งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น. ในราคาตามข้อ 8.4
ในการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (กรณีสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้อ 8.2.1.1 หรือ 8.2.1.2) หรือ ใบคําสั งรับโอน LTF จาก บลจ. อื น หรือ ใบคําสั งโอน LTF
ไปยัง บลจ. อื น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ให้ระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนจากกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะ
ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทําการถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนนั นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามีผลตามเกณฑ์ใน ข้อ 8.4

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการนี ได้ทุกวัน โดยผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา
6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) ได้ตลอด 24
ชั วโมง

การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซื อขายนั นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการให้ถือเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคํานวณราคาของวันทําการถัดไปใน
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการ
ดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของ บริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท ์0
2624 – 6333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการ
ใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com)  โดยปฏิบัติ ตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการ
ยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยบริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยสับเปลี ยนเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับ
จากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ ไม่กําหนด จํานวนเงินลงทุนแล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัด
จํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)  สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมด
เท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จัดการหากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเอกสาร ใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องโทรสารของผู้สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือเครื องพิมพ์ของผู้สั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั นไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวัน
ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํา
รายการที ระบุไว้ในใบยืนยันทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

การทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

8.4 ราคาขายและราคารับซื อคืนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนมีผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและราคารับซื อคืน ดังนี 

1) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกําหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขาย ณ สิ น
วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

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

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

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

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

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
  
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

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

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

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

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

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
  
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื อนไขที ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี(5 ปีหรือ 7 ปี)
ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนตั งแต่วันที  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ งไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีแล้ว

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

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

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

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

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

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

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท
สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
(2) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที จ่ายจริง
(3) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชีตามที จ่ายจริงโดยจะตัดจ่ายจากบริษัทจัดการตามที จ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล จํานวนที จ่ายจริง
(5) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง
(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค จํานวนที จ่ายจริง (ถ้าม)ี
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนบริษัทจัดการ จะ
คํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน
การคํานวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง และส่วนที เกินกว่า
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินงานจัดเก็บไว้บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทั งนี ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราร้อยละ 0.25 (รวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว)

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

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
[ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน]
ทั งนี ธุรกรรมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้หน่วยลงทุนหรือธุรกรรมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อครั ง
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

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

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

1.2  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

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

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

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

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

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็น
ชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2
การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

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

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใน
เรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 รวมภาษีมูลค่า
เพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

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

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

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

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

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

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

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

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

คําจํากัดความ

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

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

ตัวแทน / ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเอคควิตี โปรหุ้นระยะยาว

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือตัวแทนกําหนด

วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การที ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดหนึ ง หรือหน่วยลงทุน
ประเภทหนึ ง (“กองทุนต้นทางหรือหน่วยลงทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ งหรือหน่วยลงทุนอีก
ประเภทหนึ ง (“กองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุนปลายทาง”) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวก
ด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ น
วันทําการซื อขายนั น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

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

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

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัท จํากัด นั น

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT
CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

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

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

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

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

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

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

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

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

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

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  EQUITY PRO LTF 

1.3. ชื อย่อ :  EPLTF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

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

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื องของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โครงการจะนําเงินที ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ระยะสั น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ งจะช่วยให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ น โดยจะ
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit :
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
สมมติฐานที ใช้ในการคํานวณ :
1. ระดับความเชื อมั น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วันทําการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ํากว่า วันทําการ
ประเภทของ VaR ที บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี ยง : 
วิธีการวัดมูลค่าความเสี ยงด้านตลาด :

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

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

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :
กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี 

1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการดํารงอัตราส่วนดังกล่าวมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะ
เวลาที กองทุนมีความจําเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื อการดําเนินงานของกองทุน เช่น ในช่วงระยะเวลา 14
วันแรกนับแต่วันที ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และในช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนวันสิ นอายุโครงการหรือในกรณีที เกิด
สภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น ความผันผวนเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ทั งนี บริษัทจะรายงานการไม่ดํารง
อัตราส่วนดังกล่าวแก่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที กําหนด

2. อนึ งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื อป้องกันความผันผวน
ของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการลดหรือป้องกันความเสี ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในตราสารหนี ตราสารทุน สัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี สัดส่วนการลงทุน
ขึ นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั นๆ แล้วแต่กรณี

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย
ไทย ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด ดังนี 
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่

1.1.1    หุ้น
1.1.2    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (Share Warrants)
1.1.3    ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(TSR)
1.1.4    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบ
สําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5    ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1  1.1.4 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.2  ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่
1.2.1    พันธบัตร
1.2.2    ตั วเงินคลัง
1.2.3    หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4    ตั วแลกเงิน (B/E)
1.2.5    ตั วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.6    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8    ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.3  ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)
1.5    SN
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วนดังนี 

2.1   ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้
2.3   มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัด
ทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้อง

มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที ระบุในส่วน
ที  6 ข้อ 1
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.5.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บลจ. ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที เป็น SN ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ก่อน
การลงทุน
2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี 
ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ
ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั น
3. ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.  ธนาคารออมสิน
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ธนาคารพาณิชย์
1.2  บริษัทเงินทุน
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4  บริษัทหลักทรัพย์
1.5  บริษัทประกันภัย
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7  กองทุนฟื นฟู
1.8  นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.  ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 

2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating
อยู่ในอันดับ investment grade
2.2  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว
และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5  ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือ
และอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6   ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขาย ตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่า
เชื อถือและอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7  ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.  ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาํหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม

4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate))
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 

4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2  ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้อง
เรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดัง
กล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3
4.4.3  ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5   การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1  คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่
สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6  discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลัก
ทรัพย์ หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทํา
การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3  กองทุนฟื นฟู
1.4  ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5  ธนาคารพาณิชย์
1.6  บริษัทเงินทุน
1.7  บริษัทหลักทรัพย์
1.8  บริษัทประกันชีวิต
1.9   กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11  นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ มเติม
2.  หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 

3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลัก
ประกันดังนี 

3.1.1  เงินสด
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร
ที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4  ตั วแลกเงินหรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.6  ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7  หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF

3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้
บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5  ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 

3.5.2.1   บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2   ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใด
ดังนี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1.  ประเภท underlying
derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือ ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1  Derivatives on organized exchange
2.2.2  OTC derivatives ดังนี 
           2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3  ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม
3.หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที 
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
6.3.2ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิง
เสื อมเสียไป
6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที 

ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน SN ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี < 397 วันนับแต่วันที ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่
อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี > 397 วันนับแต่วันที ลงทุน ต้อง
ขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ตราสารที ลงทุนใน
benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 
5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั วไปของ  SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลัก
ทรัพย์ซื อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ น
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง
ประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขาย
ในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัท
ที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขาย
ใน SET)
5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายตาม 5.1
5.4 DW ที มี Issuer rating อยู่ในระดับ
Investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating
อยู่ในระดับ investment grade
    5.5.1 reverse repo
    5.5.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1
 ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท

ทุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที 
ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ว

แลกเงิน (B/E) หรือตั วสัญญาใช้เงิน
(P/N) ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่
สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอน
กรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45%
เฉลี ยในรอบปีบัญชีเว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุ
กองทุน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ
MF ที อายุกองทุนคง
เหลือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ทั งนี 
เฉพาะ MF ที มี อายุ
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 
2.1 B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไข
ห้ามเปลี ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 
(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน
รวมปิด และกองทุน buy & hold ที 
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดัง
กล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)

รวมกัน
ไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%

4 securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6
ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับ MF ทั วไป ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน SN ที มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของ
ข้อ 4 ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั วไปของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit
rating 

รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความ
เสี ยงที มีอยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มิใช่เพื อลดความเสี ยง (non
hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน

Global exposure
limit

จํากัด net exposure
ที เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ
NAV 

หมายเหตุ  :   สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ Product limit

ส่วนที  4 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใด
รายหนึ ง

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการ
ถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ ง
หนี กึ งทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึ ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี ภาค
รัฐไทย)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทํางบ
การเงิน (financial liability)* ของผู้ออก
ตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดย
ไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าวของเจ้า
หนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้
ยืมจากกิจการที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สิน
ทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของ ผู ้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้
ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี โดยเป็นตราสาร ที ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั งเว้นแต่
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที 
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ :
* หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให ้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออก
ตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั นโดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะ
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial
Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํา
งบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

3 หน่วย CIS ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS
ทั งหมดของ MF 
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน
ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที 5 :  การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที ไม่สามารถดํารงอายุเฉลี ยของ
ทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าวตามที กําหนด รวมทั งจัดส่งต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะ
กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมี คุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนท ี3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนแล้วจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนนั น
(5)ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) ตามที กําหนดในส่วนที  4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงานก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที 6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1.  ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)   จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที 
บริษัทจัดการ
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2.  ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดย
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และ
กําหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่ตํ่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอ
ขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนฯ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทั งใบจองซื อ/คําสั งซื อหน่วยลงทุน คําขอเปิดบัญชีได้ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทุกวันในเวลาทําการบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการและ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

5.2.2 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุนในครั งแรก

1) สําหรับผู้ที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื อสามารถจองซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุน
ไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคํา
เตือนเฉพาะสําหรับการลงทุน และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน พร้อมหลักฐานซึ งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี ไปที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หรือทางโทรสารของบริษัท
จัดการ สําหรับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญ

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประชาชน

2) สําหรับผู้ที มีบัญชีกองทุนอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้จองซื อที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ได้เปิดบัญชีไว้ ระบุเลขที ผู้ถือหน่วยและ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อให้ครบถ้วนชัดเจน ทั งนี 
ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5.2.3 การรับชําระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

ในการจองซื อหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนและไม่รับ
โอนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการอื น (บริษัทจัดการต้นทาง) เพื อมาลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษัทจัดการ (บริษัทจัดการปลายทาง) ทั งนี ในการชําระเงินค่าจองซื อ ผู้จองซื อหรือสั งซื อสามารถชําระเงิน
ได ้ โดยมีรายละเอียดดังนี 

(1) กรณีที จองซื อผ่านบริษัทจัดการผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์
เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)หรือเช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลง
วันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อกองทุนเปิด” 

(2) กรณีที จองซื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนอื น ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ โดยจะต้องลงวันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อ
กองทุนเปิด” 

เมื อสํานักงานผู้รับคําจองซื อข้างต้นได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื อแล้วสํานักงานผู้รับคําสั งซื อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชําระเงิน ทั งนี การจองซื อหรือการสั งซื อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหรือค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วและสิทธิของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนฯหรือบริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู ้
จองซื อหน่วยลงทุนที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หากมีดอกเบี ยรับเกิดขึ นในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ (1)
 (3) ทางบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที การเสนอขายครั งแรกมีผู้จองซื อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที 
จองซื อ หลังจากที บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วในกรณีที มีการจองซื อหน่วยลงทุนเกินกว่า
มูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงิน
ทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาทการจัดสรรหน่วยลงทุนที เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดย
ใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที ได้มีการบันทึกในระบบซื อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที สั งซื อ
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที สั งซื อโดยจํานวนที จัดสรรจะ
เป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ แต่ทั งนี บลจ. อินโนเทค ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
หากกรณีที มูลค่าที ได้รับการจัดสรรต่ํากว่า 5,000 บาท หรือ 500 หน่วย

5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรกไม่
ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื องจากเมื อสิ นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทั งนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่อไปได้

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินที ผู้สั งซื อระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง ให้แก่ผู้จองซื อภายในหนึ งเดือนนับ
แต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึง
วันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และสาขาบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน ได้ที ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯทุกวันในเวลาทําการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2)นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6.2.1 การขอเปิดบัญชี

1) ผู้สนใจที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจํานงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนชัดเจนและส่ง
หลักฐานประกอบคําขอตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได้

2) ผู้สนใจที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคําสั งเปิดบัญชีซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระบุเลขที ผู้ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อและส่งหลักฐานประกอบตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยไม่ต้องแสดงความจํานงสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

6.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุน

ก) การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้สั งซื อสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้สนใจซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนและยื นพร้อมชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ตามวิธีการที ระบุไว้
ในหัวข้อ 5.2.3 สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) ในกรณีที ผู้สั งซื อชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ
หรือแต่ละสํานักงานของผู้สนับสนุนฯ และสาขาที สั งซื อ หรือในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน
ที สั งซื อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์
สามารถเรียกเก็บได้ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เพียงแต่กรอกใบคําสั งซื อให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดําเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 14 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันสั งซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้วผู้
สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้ซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ งเพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันผู้ซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดําเนิน
การในวิธีการอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี จะต้องแสดงความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการสามารถสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
หรือทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เมื อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในข้อ 22. โดยในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใด
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว หรือ
ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที เกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์
ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามลําดับ ดังนี 

1) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน (ถ้ามี) หากในขณะนั น กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอื นของบริษัทจัดการมีมากว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการจะสับเปลี ยนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที มีความเสี ยงในระดับ
ใกล้เคียงกัน หรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่ก่อน

2) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีระดับความเสี ยงในระดับใกล้
เคียงกันหรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่

ข) การสั งซื อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1) ผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

เมื อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช ้(User name) และรหัสผ่าน
(Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งให้ทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Email address ซึ งจะสามารถใช้ในการสั งซื อ
ขายหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไปผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ มเติม

ในการสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์
ของบริษัทจัดการได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไปในการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอใช้
บริการนี ทราบการสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณีผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้บริการ
ซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการที หมายเลขโทรศัพท์ 026246333 โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต
ซึ งจะประกาศใน(www.innotechasset.com) หรือ ผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อ
นั น ซึ งผู้สั งซื อสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนเอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งซื อเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งใบ
ยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุในใบยืนยัน ทาง
บริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

2) ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสั งซื อ
หน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ได้ทุกวันตลอด 24 ชั วโมง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ใช้
บริการนี ทราบ การสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูและผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณี ผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั งซื อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที ถูกต้องเพื อเข้าสู่ระบบ จากนั นจึงเลือก
รหัสบริการซื อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั นตอนการสั งซื อ ระบบจะทบทวนการทํารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูก
ต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภาย
หลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั งซื อนั นเอกสารใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องพิมพ์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้
อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5
ข้อ 11 หรือข้อ 12

2) ขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ
19 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที สั งซื อและชําระเต็มจํานวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและภายในระยะเวลาที 
กําหนด จํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรรจะคํานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ งกรณีที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ คําสั งจ่ายเงิน และทําการสั ง
ซื อภายในกําหนดเวลารับฝากเช็ค บริษัทจัดการจะคํานวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน โดย
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ในวันที สั งซื อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์นั นสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที 
จํานวนเงินที ระบุในคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที ชําระ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนที ได้รับ
ชําระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที สั งซื อและได้รับค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที จดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั งซื อตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี ย
(ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ส่งซื อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4

6.2.4 ข้อจํากัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคําสั งซื อโดยผู้
ลงทุนที ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ นที อยู่ในต่างประเทศที มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดัง
กล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

(ข) ในการซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนใด ๆ ที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสั งซื อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุนและ / หรือจํานวนเงินของการสั งซื อดังกล่าว ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน

6.2.5 การหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวเมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทุนทั งนี เมื อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือเห็นควรให้รับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและติดประกาศดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ

ข้อกําหนดและข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดารสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วย
สามารถขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น
เวลา 15 วัน ที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯและจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ
เปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามข้อ 16.3 และ 16.4 เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 หรือ ข้อ 20 

2) รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16.3 และ
16.4 และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 

7.2.1 ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที 

(1) บริษัทจัดการ

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(3) Telebanking หรือ ทางโทรศัพท์

(4) บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ตามระยะ
เวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 และ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที สั งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

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

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี 

1) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที บริษัทจัดการกําหนด
การจ่ายเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ระบุในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมภายหลัง ภายใน 3 วัน
ทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขที ระบุในข้อ 10 

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนติดต่อขอรับเงินค่าขายด้วยตนเอง ณ ที ทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัท
จัดการได้ตั งแต ่3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็นต้นไป

4) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนําเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นในเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที ได้ระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้ง
แก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง นายทะเบียนหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนําเช็คดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นหรือทําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําการขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทั งนี หากธนาคารที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่า
ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์        0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้
บริการ หรือมูลค่าอื นๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตาม
ที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย
หน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง
โดย ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่า
อื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเฉพาะวันที บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันที สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนตามหัวข้อ 7.5 เรื องระยะเวลาในการรับซื อคืนเท่านั นสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลัง
จากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป การสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น ในวันทําการซื อ
ขายให้ถือว่าเป็นการสั งขาย คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการ
ซื อขายซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนนั น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนและราคารับซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้
ดูแลผลประโยชน์แล้วการสั งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
หยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดัง
กล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้านายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการ
จะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึ ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการโดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที ได้
รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เพื อนําไปชําระเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนปลายทาง

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวม
ถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน “อินโนเทค” ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนรวม “อินโนเทค” (กองทุนต้นทาง) เข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
(กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการได้เพื อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนบางรูปแบบในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับ
สนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ยังมิให้ดําเนินการในระยะแรก
ประกอบด้วย

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน)

(3) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(โอนออก) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือโอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางภายในห้าวันทําการนับแต่วันที บริษัทได้รับคําสั งสับเปลี ยนจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทําการเมื อมีการเลิก
โครงการตามข้อ 22 ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความยินยอมให้มีการโอนหน่วยลงทุนไว้ในใบจองซื อหน่วยลงทุนหรือใน
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนเข้าหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นการรักษาผลประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนฯ

8.2.1 รูปแบบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
จะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับ
เปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ เพื อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยที คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ได ้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
หากการสับเปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ
เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื นมายังกองทุนนี สามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนเข้า LTF จาก บลจ. อื น” โดย
ไม่ต้องระบุจํานวนเงินที ต้องการโอน พร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ไปยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงิน ที ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ตามที ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนและมีการนําส่ง
เงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั น ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื นใด เป็นเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นี บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.3อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท
จัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที 
กําหนดไว้ในกฎหมาย ภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื อ มิใช่การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการอื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

8.2.1.4 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(กองทุนปลายทาง) 

สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนออก LTF ไปยัง บลจ. อื น” โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน
ที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยน
ออกจากกองทุนต้นทาง ชื อกองทุนปลายทางและชื อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนดเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกอง
ทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําเช็ค หรือโอนเงิน
หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งสับ
เปลี ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยการลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้ประจําปีใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8.2.1.5 กรณีมีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเมื อมีการเลิกกองทุนรวมอันเนื องมาจากสาเหตุตามข้อ 22 ว่าด้วยเรื อง การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทาง
บริษัทจัดการทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื นของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทจัดการอื น โดยบริษัทจัดการมี ข้อกําหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนที มีลักษณะการ
ลงทุน ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทําการแจ้งความจํานงในเรื องดังกล่าวไว้ในใบ
คําสั งซื อกองทุนรวม

8.3 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในระยะแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการเฉพาะรูปแบบการสับเปลี ยนตามที ระบุในข้อ 8.2.1.2 เรื อง การสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี  1) ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผ่านบริการคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั งนี การสับเปลี ยนในรูปแบบอื น ๆ ตาม
ที ระบุในข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นั น จะยังไม่เปิดให้บริการ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้ได้เมื อใด
บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ ประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี 

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการตั งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น. ในราคาตามข้อ 8.4
ในการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (กรณีสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้อ 8.2.1.1 หรือ 8.2.1.2) หรือ ใบคําสั งรับโอน LTF จาก บลจ. อื น หรือ ใบคําสั งโอน LTF
ไปยัง บลจ. อื น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ให้ระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนจากกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะ
ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทําการถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนนั นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามีผลตามเกณฑ์ใน ข้อ 8.4

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการนี ได้ทุกวัน โดยผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา
6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) ได้ตลอด 24
ชั วโมง

การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซื อขายนั นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการให้ถือเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคํานวณราคาของวันทําการถัดไปใน
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการ
ดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของ บริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท ์0
2624 – 6333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการ
ใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com)  โดยปฏิบัติ ตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการ
ยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยบริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยสับเปลี ยนเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับ
จากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ ไม่กําหนด จํานวนเงินลงทุนแล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัด
จํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)  สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมด
เท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จัดการหากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเอกสาร ใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องโทรสารของผู้สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือเครื องพิมพ์ของผู้สั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั นไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวัน
ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํา
รายการที ระบุไว้ในใบยืนยันทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

การทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

8.4 ราคาขายและราคารับซื อคืนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนมีผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและราคารับซื อคืน ดังนี 

1) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกําหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขาย ณ สิ น
วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

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

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

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

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

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
  
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

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

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

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

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

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
  
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื อนไขที ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี(5 ปีหรือ 7 ปี)
ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนตั งแต่วันที  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ งไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีแล้ว

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

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

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

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

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

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

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท
สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
(2) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที จ่ายจริง
(3) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชีตามที จ่ายจริงโดยจะตัดจ่ายจากบริษัทจัดการตามที จ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล จํานวนที จ่ายจริง
(5) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง
(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค จํานวนที จ่ายจริง (ถ้าม)ี
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนบริษัทจัดการ จะ
คํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน
การคํานวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง และส่วนที เกินกว่า
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินงานจัดเก็บไว้บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทั งนี ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราร้อยละ 0.25 (รวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว)

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

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
[ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน]
ทั งนี ธุรกรรมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้หน่วยลงทุนหรือธุรกรรมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อครั ง
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

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

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

1.2  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

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

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

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

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

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็น
ชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2
การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

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

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใน
เรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 รวมภาษีมูลค่า
เพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

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

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

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

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

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

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

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

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

คําจํากัดความ

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

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

ตัวแทน / ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเอคควิตี โปรหุ้นระยะยาว

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือตัวแทนกําหนด

วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การที ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดหนึ ง หรือหน่วยลงทุน
ประเภทหนึ ง (“กองทุนต้นทางหรือหน่วยลงทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ งหรือหน่วยลงทุนอีก
ประเภทหนึ ง (“กองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุนปลายทาง”) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวก
ด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ น
วันทําการซื อขายนั น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

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

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

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัท จํากัด นั น

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT
CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

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

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

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

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

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

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

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

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

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

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  EQUITY PRO LTF 

1.3. ชื อย่อ :  EPLTF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

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

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื องของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โครงการจะนําเงินที ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ระยะสั น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ งจะช่วยให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ น โดยจะ
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit :
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
สมมติฐานที ใช้ในการคํานวณ :
1. ระดับความเชื อมั น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วันทําการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ํากว่า วันทําการ
ประเภทของ VaR ที บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี ยง : 
วิธีการวัดมูลค่าความเสี ยงด้านตลาด :

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

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

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :
กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี 

1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการดํารงอัตราส่วนดังกล่าวมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะ
เวลาที กองทุนมีความจําเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื อการดําเนินงานของกองทุน เช่น ในช่วงระยะเวลา 14
วันแรกนับแต่วันที ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และในช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนวันสิ นอายุโครงการหรือในกรณีที เกิด
สภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น ความผันผวนเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ทั งนี บริษัทจะรายงานการไม่ดํารง
อัตราส่วนดังกล่าวแก่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที กําหนด

2. อนึ งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื อป้องกันความผันผวน
ของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการลดหรือป้องกันความเสี ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในตราสารหนี ตราสารทุน สัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี สัดส่วนการลงทุน
ขึ นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั นๆ แล้วแต่กรณี

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย
ไทย ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด ดังนี 
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่

1.1.1    หุ้น
1.1.2    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (Share Warrants)
1.1.3    ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(TSR)
1.1.4    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบ
สําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5    ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1  1.1.4 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.2  ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่
1.2.1    พันธบัตร
1.2.2    ตั วเงินคลัง
1.2.3    หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4    ตั วแลกเงิน (B/E)
1.2.5    ตั วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.6    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8    ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.3  ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)
1.5    SN
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วนดังนี 

2.1   ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้
2.3   มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัด
ทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้อง

มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที ระบุในส่วน
ที  6 ข้อ 1
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.5.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บลจ. ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที เป็น SN ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ก่อน
การลงทุน
2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี 
ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ
ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั น
3. ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.  ธนาคารออมสิน
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ธนาคารพาณิชย์
1.2  บริษัทเงินทุน
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4  บริษัทหลักทรัพย์
1.5  บริษัทประกันภัย
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7  กองทุนฟื นฟู
1.8  นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.  ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 

2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating
อยู่ในอันดับ investment grade
2.2  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว
และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5  ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือ
และอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6   ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขาย ตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่า
เชื อถือและอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7  ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.  ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาํหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม

4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate))
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 

4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2  ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้อง
เรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดัง
กล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3
4.4.3  ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5   การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1  คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่
สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6  discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลัก
ทรัพย์ หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทํา
การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3  กองทุนฟื นฟู
1.4  ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5  ธนาคารพาณิชย์
1.6  บริษัทเงินทุน
1.7  บริษัทหลักทรัพย์
1.8  บริษัทประกันชีวิต
1.9   กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11  นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ มเติม
2.  หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 

3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลัก
ประกันดังนี 

3.1.1  เงินสด
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร
ที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4  ตั วแลกเงินหรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.6  ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7  หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF

3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้
บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5  ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 

3.5.2.1   บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2   ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใด
ดังนี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1.  ประเภท underlying
derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือ ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1  Derivatives on organized exchange
2.2.2  OTC derivatives ดังนี 
           2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3  ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม
3.หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที 
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
6.3.2ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิง
เสื อมเสียไป
6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที 

ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน SN ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี < 397 วันนับแต่วันที ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่
อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี > 397 วันนับแต่วันที ลงทุน ต้อง
ขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ตราสารที ลงทุนใน
benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 
5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั วไปของ  SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลัก
ทรัพย์ซื อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ น
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง
ประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขาย
ในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัท
ที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขาย
ใน SET)
5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายตาม 5.1
5.4 DW ที มี Issuer rating อยู่ในระดับ
Investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating
อยู่ในระดับ investment grade
    5.5.1 reverse repo
    5.5.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1
 ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท

ทุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที 
ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ว

แลกเงิน (B/E) หรือตั วสัญญาใช้เงิน
(P/N) ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่
สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอน
กรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45%
เฉลี ยในรอบปีบัญชีเว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุ
กองทุน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ
MF ที อายุกองทุนคง
เหลือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ทั งนี 
เฉพาะ MF ที มี อายุ
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 
2.1 B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไข
ห้ามเปลี ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 
(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน
รวมปิด และกองทุน buy & hold ที 
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดัง
กล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)

รวมกัน
ไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%

4 securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6
ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับ MF ทั วไป ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน SN ที มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของ
ข้อ 4 ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั วไปของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit
rating 

รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความ
เสี ยงที มีอยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มิใช่เพื อลดความเสี ยง (non
hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน

Global exposure
limit

จํากัด net exposure
ที เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ
NAV 

หมายเหตุ  :   สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ Product limit

ส่วนที  4 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใด
รายหนึ ง

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการ
ถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ ง
หนี กึ งทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึ ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี ภาค
รัฐไทย)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทํางบ
การเงิน (financial liability)* ของผู้ออก
ตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดย
ไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าวของเจ้า
หนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้
ยืมจากกิจการที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สิน
ทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของ ผู ้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้
ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี โดยเป็นตราสาร ที ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั งเว้นแต่
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที 
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ :
* หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให ้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออก
ตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั นโดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะ
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial
Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํา
งบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

3 หน่วย CIS ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS
ทั งหมดของ MF 
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน
ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที 5 :  การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที ไม่สามารถดํารงอายุเฉลี ยของ
ทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าวตามที กําหนด รวมทั งจัดส่งต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะ
กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมี คุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนท ี3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนแล้วจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนนั น
(5)ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) ตามที กําหนดในส่วนที  4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงานก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที 6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1.  ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)   จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที 
บริษัทจัดการ
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2.  ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดย
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และ
กําหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่ตํ่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอ
ขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนฯ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทั งใบจองซื อ/คําสั งซื อหน่วยลงทุน คําขอเปิดบัญชีได้ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทุกวันในเวลาทําการบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการและ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

5.2.2 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุนในครั งแรก

1) สําหรับผู้ที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื อสามารถจองซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุน
ไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคํา
เตือนเฉพาะสําหรับการลงทุน และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน พร้อมหลักฐานซึ งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี ไปที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หรือทางโทรสารของบริษัท
จัดการ สําหรับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญ

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประชาชน

2) สําหรับผู้ที มีบัญชีกองทุนอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้จองซื อที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ได้เปิดบัญชีไว้ ระบุเลขที ผู้ถือหน่วยและ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อให้ครบถ้วนชัดเจน ทั งนี 
ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5.2.3 การรับชําระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

ในการจองซื อหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนและไม่รับ
โอนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการอื น (บริษัทจัดการต้นทาง) เพื อมาลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษัทจัดการ (บริษัทจัดการปลายทาง) ทั งนี ในการชําระเงินค่าจองซื อ ผู้จองซื อหรือสั งซื อสามารถชําระเงิน
ได ้ โดยมีรายละเอียดดังนี 

(1) กรณีที จองซื อผ่านบริษัทจัดการผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์
เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)หรือเช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลง
วันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อกองทุนเปิด” 

(2) กรณีที จองซื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนอื น ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ โดยจะต้องลงวันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อ
กองทุนเปิด” 

เมื อสํานักงานผู้รับคําจองซื อข้างต้นได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื อแล้วสํานักงานผู้รับคําสั งซื อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชําระเงิน ทั งนี การจองซื อหรือการสั งซื อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหรือค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วและสิทธิของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนฯหรือบริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู ้
จองซื อหน่วยลงทุนที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หากมีดอกเบี ยรับเกิดขึ นในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ (1)
 (3) ทางบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที การเสนอขายครั งแรกมีผู้จองซื อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที 
จองซื อ หลังจากที บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วในกรณีที มีการจองซื อหน่วยลงทุนเกินกว่า
มูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงิน
ทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาทการจัดสรรหน่วยลงทุนที เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดย
ใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที ได้มีการบันทึกในระบบซื อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที สั งซื อ
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที สั งซื อโดยจํานวนที จัดสรรจะ
เป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ แต่ทั งนี บลจ. อินโนเทค ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
หากกรณีที มูลค่าที ได้รับการจัดสรรต่ํากว่า 5,000 บาท หรือ 500 หน่วย

5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรกไม่
ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื องจากเมื อสิ นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทั งนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่อไปได้

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินที ผู้สั งซื อระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง ให้แก่ผู้จองซื อภายในหนึ งเดือนนับ
แต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึง
วันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และสาขาบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน ได้ที ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯทุกวันในเวลาทําการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2)นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6.2.1 การขอเปิดบัญชี

1) ผู้สนใจที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจํานงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนชัดเจนและส่ง
หลักฐานประกอบคําขอตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได้

2) ผู้สนใจที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคําสั งเปิดบัญชีซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระบุเลขที ผู้ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อและส่งหลักฐานประกอบตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยไม่ต้องแสดงความจํานงสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

6.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุน

ก) การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้สั งซื อสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้สนใจซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนและยื นพร้อมชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ตามวิธีการที ระบุไว้
ในหัวข้อ 5.2.3 สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) ในกรณีที ผู้สั งซื อชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ
หรือแต่ละสํานักงานของผู้สนับสนุนฯ และสาขาที สั งซื อ หรือในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน
ที สั งซื อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์
สามารถเรียกเก็บได้ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เพียงแต่กรอกใบคําสั งซื อให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดําเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 14 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันสั งซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้วผู้
สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้ซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ งเพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันผู้ซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดําเนิน
การในวิธีการอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี จะต้องแสดงความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการสามารถสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
หรือทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เมื อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในข้อ 22. โดยในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใด
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว หรือ
ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที เกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์
ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามลําดับ ดังนี 

1) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน (ถ้ามี) หากในขณะนั น กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอื นของบริษัทจัดการมีมากว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการจะสับเปลี ยนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที มีความเสี ยงในระดับ
ใกล้เคียงกัน หรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่ก่อน

2) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีระดับความเสี ยงในระดับใกล้
เคียงกันหรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่

ข) การสั งซื อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1) ผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

เมื อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช ้(User name) และรหัสผ่าน
(Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งให้ทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Email address ซึ งจะสามารถใช้ในการสั งซื อ
ขายหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไปผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ มเติม

ในการสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์
ของบริษัทจัดการได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไปในการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอใช้
บริการนี ทราบการสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณีผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้บริการ
ซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการที หมายเลขโทรศัพท์ 026246333 โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต
ซึ งจะประกาศใน(www.innotechasset.com) หรือ ผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อ
นั น ซึ งผู้สั งซื อสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนเอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งซื อเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งใบ
ยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุในใบยืนยัน ทาง
บริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

2) ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสั งซื อ
หน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ได้ทุกวันตลอด 24 ชั วโมง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ใช้
บริการนี ทราบ การสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูและผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณี ผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั งซื อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที ถูกต้องเพื อเข้าสู่ระบบ จากนั นจึงเลือก
รหัสบริการซื อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั นตอนการสั งซื อ ระบบจะทบทวนการทํารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูก
ต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภาย
หลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั งซื อนั นเอกสารใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องพิมพ์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้
อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5
ข้อ 11 หรือข้อ 12

2) ขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ
19 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที สั งซื อและชําระเต็มจํานวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและภายในระยะเวลาที 
กําหนด จํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรรจะคํานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ งกรณีที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ คําสั งจ่ายเงิน และทําการสั ง
ซื อภายในกําหนดเวลารับฝากเช็ค บริษัทจัดการจะคํานวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน โดย
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ในวันที สั งซื อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์นั นสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที 
จํานวนเงินที ระบุในคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที ชําระ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนที ได้รับ
ชําระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที สั งซื อและได้รับค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที จดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั งซื อตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี ย
(ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ส่งซื อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4

6.2.4 ข้อจํากัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคําสั งซื อโดยผู้
ลงทุนที ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ นที อยู่ในต่างประเทศที มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดัง
กล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

(ข) ในการซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนใด ๆ ที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสั งซื อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุนและ / หรือจํานวนเงินของการสั งซื อดังกล่าว ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน

6.2.5 การหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวเมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทุนทั งนี เมื อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือเห็นควรให้รับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและติดประกาศดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ

ข้อกําหนดและข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดารสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วย
สามารถขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น
เวลา 15 วัน ที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯและจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ
เปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามข้อ 16.3 และ 16.4 เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 หรือ ข้อ 20 

2) รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16.3 และ
16.4 และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 

7.2.1 ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที 

(1) บริษัทจัดการ

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(3) Telebanking หรือ ทางโทรศัพท์

(4) บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ตามระยะ
เวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 และ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที สั งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

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

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี 

1) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที บริษัทจัดการกําหนด
การจ่ายเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ระบุในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมภายหลัง ภายใน 3 วัน
ทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขที ระบุในข้อ 10 

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนติดต่อขอรับเงินค่าขายด้วยตนเอง ณ ที ทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัท
จัดการได้ตั งแต ่3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็นต้นไป

4) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนําเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นในเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที ได้ระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้ง
แก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง นายทะเบียนหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนําเช็คดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นหรือทําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําการขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทั งนี หากธนาคารที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่า
ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์        0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้
บริการ หรือมูลค่าอื นๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตาม
ที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย
หน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง
โดย ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่า
อื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเฉพาะวันที บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันที สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนตามหัวข้อ 7.5 เรื องระยะเวลาในการรับซื อคืนเท่านั นสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลัง
จากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป การสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น ในวันทําการซื อ
ขายให้ถือว่าเป็นการสั งขาย คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการ
ซื อขายซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนนั น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนและราคารับซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้
ดูแลผลประโยชน์แล้วการสั งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
หยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดัง
กล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้านายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการ
จะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึ ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการโดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที ได้
รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เพื อนําไปชําระเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนปลายทาง

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวม
ถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน “อินโนเทค” ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนรวม “อินโนเทค” (กองทุนต้นทาง) เข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
(กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการได้เพื อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนบางรูปแบบในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับ
สนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ยังมิให้ดําเนินการในระยะแรก
ประกอบด้วย

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน)

(3) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(โอนออก) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือโอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางภายในห้าวันทําการนับแต่วันที บริษัทได้รับคําสั งสับเปลี ยนจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทําการเมื อมีการเลิก
โครงการตามข้อ 22 ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความยินยอมให้มีการโอนหน่วยลงทุนไว้ในใบจองซื อหน่วยลงทุนหรือใน
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนเข้าหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นการรักษาผลประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนฯ

8.2.1 รูปแบบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
จะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับ
เปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ เพื อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยที คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ได ้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
หากการสับเปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ
เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื นมายังกองทุนนี สามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนเข้า LTF จาก บลจ. อื น” โดย
ไม่ต้องระบุจํานวนเงินที ต้องการโอน พร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ไปยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงิน ที ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ตามที ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนและมีการนําส่ง
เงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั น ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื นใด เป็นเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นี บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.3อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท
จัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที 
กําหนดไว้ในกฎหมาย ภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื อ มิใช่การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการอื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

8.2.1.4 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(กองทุนปลายทาง) 

สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนออก LTF ไปยัง บลจ. อื น” โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน
ที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยน
ออกจากกองทุนต้นทาง ชื อกองทุนปลายทางและชื อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนดเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกอง
ทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําเช็ค หรือโอนเงิน
หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งสับ
เปลี ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยการลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้ประจําปีใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8.2.1.5 กรณีมีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเมื อมีการเลิกกองทุนรวมอันเนื องมาจากสาเหตุตามข้อ 22 ว่าด้วยเรื อง การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทาง
บริษัทจัดการทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื นของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทจัดการอื น โดยบริษัทจัดการมี ข้อกําหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนที มีลักษณะการ
ลงทุน ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทําการแจ้งความจํานงในเรื องดังกล่าวไว้ในใบ
คําสั งซื อกองทุนรวม

8.3 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในระยะแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการเฉพาะรูปแบบการสับเปลี ยนตามที ระบุในข้อ 8.2.1.2 เรื อง การสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี  1) ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผ่านบริการคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั งนี การสับเปลี ยนในรูปแบบอื น ๆ ตาม
ที ระบุในข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นั น จะยังไม่เปิดให้บริการ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้ได้เมื อใด
บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ ประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี 

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการตั งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น. ในราคาตามข้อ 8.4
ในการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (กรณีสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้อ 8.2.1.1 หรือ 8.2.1.2) หรือ ใบคําสั งรับโอน LTF จาก บลจ. อื น หรือ ใบคําสั งโอน LTF
ไปยัง บลจ. อื น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ให้ระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนจากกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะ
ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทําการถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนนั นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามีผลตามเกณฑ์ใน ข้อ 8.4

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการนี ได้ทุกวัน โดยผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา
6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) ได้ตลอด 24
ชั วโมง

การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซื อขายนั นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการให้ถือเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคํานวณราคาของวันทําการถัดไปใน
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการ
ดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของ บริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท ์0
2624 – 6333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการ
ใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com)  โดยปฏิบัติ ตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการ
ยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยบริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยสับเปลี ยนเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับ
จากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ ไม่กําหนด จํานวนเงินลงทุนแล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัด
จํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)  สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมด
เท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จัดการหากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเอกสาร ใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องโทรสารของผู้สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือเครื องพิมพ์ของผู้สั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั นไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวัน
ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํา
รายการที ระบุไว้ในใบยืนยันทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

การทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

8.4 ราคาขายและราคารับซื อคืนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนมีผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและราคารับซื อคืน ดังนี 

1) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกําหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขาย ณ สิ น
วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

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

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

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

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

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
  
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

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

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

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

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

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
  
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื อนไขที ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี(5 ปีหรือ 7 ปี)
ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนตั งแต่วันที  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ งไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีแล้ว

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

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

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

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

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

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

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท
สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
(2) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที จ่ายจริง
(3) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชีตามที จ่ายจริงโดยจะตัดจ่ายจากบริษัทจัดการตามที จ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล จํานวนที จ่ายจริง
(5) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง
(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค จํานวนที จ่ายจริง (ถ้าม)ี
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนบริษัทจัดการ จะ
คํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน
การคํานวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง และส่วนที เกินกว่า
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินงานจัดเก็บไว้บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทั งนี ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราร้อยละ 0.25 (รวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว)

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

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
[ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน]
ทั งนี ธุรกรรมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้หน่วยลงทุนหรือธุรกรรมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อครั ง
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

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

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

1.2  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

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

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

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

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

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็น
ชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2
การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

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

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใน
เรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 รวมภาษีมูลค่า
เพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

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

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

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

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

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

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

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

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

คําจํากัดความ

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

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

ตัวแทน / ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเอคควิตี โปรหุ้นระยะยาว

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือตัวแทนกําหนด

วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การที ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดหนึ ง หรือหน่วยลงทุน
ประเภทหนึ ง (“กองทุนต้นทางหรือหน่วยลงทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ งหรือหน่วยลงทุนอีก
ประเภทหนึ ง (“กองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุนปลายทาง”) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวก
ด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ น
วันทําการซื อขายนั น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

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

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

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัท จํากัด นั น

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT
CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

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

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

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

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

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

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

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

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

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

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  EQUITY PRO LTF 

1.3. ชื อย่อ :  EPLTF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

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

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื องของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โครงการจะนําเงินที ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ระยะสั น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ งจะช่วยให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ น โดยจะ
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit :
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
สมมติฐานที ใช้ในการคํานวณ :
1. ระดับความเชื อมั น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วันทําการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ํากว่า วันทําการ
ประเภทของ VaR ที บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี ยง : 
วิธีการวัดมูลค่าความเสี ยงด้านตลาด :

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

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

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :
กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี 

1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการดํารงอัตราส่วนดังกล่าวมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะ
เวลาที กองทุนมีความจําเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื อการดําเนินงานของกองทุน เช่น ในช่วงระยะเวลา 14
วันแรกนับแต่วันที ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และในช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนวันสิ นอายุโครงการหรือในกรณีที เกิด
สภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น ความผันผวนเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ทั งนี บริษัทจะรายงานการไม่ดํารง
อัตราส่วนดังกล่าวแก่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที กําหนด

2. อนึ งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื อป้องกันความผันผวน
ของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการลดหรือป้องกันความเสี ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในตราสารหนี ตราสารทุน สัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี สัดส่วนการลงทุน
ขึ นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั นๆ แล้วแต่กรณี

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย
ไทย ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด ดังนี 
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่

1.1.1    หุ้น
1.1.2    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (Share Warrants)
1.1.3    ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(TSR)
1.1.4    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบ
สําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5    ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1  1.1.4 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.2  ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่
1.2.1    พันธบัตร
1.2.2    ตั วเงินคลัง
1.2.3    หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4    ตั วแลกเงิน (B/E)
1.2.5    ตั วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.6    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8    ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.3  ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)
1.5    SN
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วนดังนี 

2.1   ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้
2.3   มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัด
ทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้อง

มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที ระบุในส่วน
ที  6 ข้อ 1
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.5.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บลจ. ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที เป็น SN ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ก่อน
การลงทุน
2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี 
ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ
ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั น
3. ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.  ธนาคารออมสิน
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ธนาคารพาณิชย์
1.2  บริษัทเงินทุน
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4  บริษัทหลักทรัพย์
1.5  บริษัทประกันภัย
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7  กองทุนฟื นฟู
1.8  นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.  ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 

2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating
อยู่ในอันดับ investment grade
2.2  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว
และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5  ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือ
และอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6   ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขาย ตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่า
เชื อถือและอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7  ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.  ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาํหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม

4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate))
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 

4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2  ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้อง
เรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดัง
กล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3
4.4.3  ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5   การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1  คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่
สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6  discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลัก
ทรัพย์ หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทํา
การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3  กองทุนฟื นฟู
1.4  ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5  ธนาคารพาณิชย์
1.6  บริษัทเงินทุน
1.7  บริษัทหลักทรัพย์
1.8  บริษัทประกันชีวิต
1.9   กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11  นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ มเติม
2.  หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 

3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลัก
ประกันดังนี 

3.1.1  เงินสด
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร
ที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4  ตั วแลกเงินหรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.6  ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7  หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF

3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้
บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5  ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 

3.5.2.1   บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2   ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใด
ดังนี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1.  ประเภท underlying
derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือ ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1  Derivatives on organized exchange
2.2.2  OTC derivatives ดังนี 
           2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3  ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม
3.หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที 
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
6.3.2ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิง
เสื อมเสียไป
6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที 

ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน SN ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี < 397 วันนับแต่วันที ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่
อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี > 397 วันนับแต่วันที ลงทุน ต้อง
ขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ตราสารที ลงทุนใน
benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 
5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั วไปของ  SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลัก
ทรัพย์ซื อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ น
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง
ประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขาย
ในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัท
ที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขาย
ใน SET)
5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายตาม 5.1
5.4 DW ที มี Issuer rating อยู่ในระดับ
Investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating
อยู่ในระดับ investment grade
    5.5.1 reverse repo
    5.5.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1
 ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท

ทุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที 
ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ว

แลกเงิน (B/E) หรือตั วสัญญาใช้เงิน
(P/N) ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่
สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอน
กรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45%
เฉลี ยในรอบปีบัญชีเว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุ
กองทุน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ
MF ที อายุกองทุนคง
เหลือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ทั งนี 
เฉพาะ MF ที มี อายุ
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 
2.1 B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไข
ห้ามเปลี ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 
(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน
รวมปิด และกองทุน buy & hold ที 
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดัง
กล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)

รวมกัน
ไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%

4 securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6
ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับ MF ทั วไป ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน SN ที มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของ
ข้อ 4 ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั วไปของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit
rating 

รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความ
เสี ยงที มีอยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มิใช่เพื อลดความเสี ยง (non
hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน

Global exposure
limit

จํากัด net exposure
ที เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ
NAV 

หมายเหตุ  :   สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ Product limit

ส่วนที  4 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใด
รายหนึ ง

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการ
ถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ ง
หนี กึ งทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึ ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี ภาค
รัฐไทย)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทํางบ
การเงิน (financial liability)* ของผู้ออก
ตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดย
ไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าวของเจ้า
หนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้
ยืมจากกิจการที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สิน
ทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของ ผู ้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้
ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี โดยเป็นตราสาร ที ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั งเว้นแต่
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที 
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ :
* หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให ้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออก
ตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั นโดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะ
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial
Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํา
งบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

3 หน่วย CIS ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS
ทั งหมดของ MF 
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน
ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที 5 :  การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที ไม่สามารถดํารงอายุเฉลี ยของ
ทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าวตามที กําหนด รวมทั งจัดส่งต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะ
กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมี คุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนท ี3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนแล้วจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนนั น
(5)ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) ตามที กําหนดในส่วนที  4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงานก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที 6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1.  ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)   จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที 
บริษัทจัดการ
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2.  ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดย
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และ
กําหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่ตํ่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอ
ขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนฯ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทั งใบจองซื อ/คําสั งซื อหน่วยลงทุน คําขอเปิดบัญชีได้ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทุกวันในเวลาทําการบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการและ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

5.2.2 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุนในครั งแรก

1) สําหรับผู้ที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื อสามารถจองซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุน
ไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคํา
เตือนเฉพาะสําหรับการลงทุน และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน พร้อมหลักฐานซึ งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี ไปที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หรือทางโทรสารของบริษัท
จัดการ สําหรับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญ

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประชาชน

2) สําหรับผู้ที มีบัญชีกองทุนอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้จองซื อที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ได้เปิดบัญชีไว้ ระบุเลขที ผู้ถือหน่วยและ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อให้ครบถ้วนชัดเจน ทั งนี 
ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5.2.3 การรับชําระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

ในการจองซื อหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนและไม่รับ
โอนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการอื น (บริษัทจัดการต้นทาง) เพื อมาลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษัทจัดการ (บริษัทจัดการปลายทาง) ทั งนี ในการชําระเงินค่าจองซื อ ผู้จองซื อหรือสั งซื อสามารถชําระเงิน
ได ้ โดยมีรายละเอียดดังนี 

(1) กรณีที จองซื อผ่านบริษัทจัดการผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์
เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)หรือเช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลง
วันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อกองทุนเปิด” 

(2) กรณีที จองซื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนอื น ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ โดยจะต้องลงวันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อ
กองทุนเปิด” 

เมื อสํานักงานผู้รับคําจองซื อข้างต้นได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื อแล้วสํานักงานผู้รับคําสั งซื อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชําระเงิน ทั งนี การจองซื อหรือการสั งซื อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหรือค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วและสิทธิของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนฯหรือบริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู ้
จองซื อหน่วยลงทุนที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หากมีดอกเบี ยรับเกิดขึ นในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ (1)
 (3) ทางบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที การเสนอขายครั งแรกมีผู้จองซื อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที 
จองซื อ หลังจากที บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วในกรณีที มีการจองซื อหน่วยลงทุนเกินกว่า
มูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงิน
ทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาทการจัดสรรหน่วยลงทุนที เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดย
ใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที ได้มีการบันทึกในระบบซื อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที สั งซื อ
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที สั งซื อโดยจํานวนที จัดสรรจะ
เป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ แต่ทั งนี บลจ. อินโนเทค ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
หากกรณีที มูลค่าที ได้รับการจัดสรรต่ํากว่า 5,000 บาท หรือ 500 หน่วย

5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรกไม่
ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื องจากเมื อสิ นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทั งนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่อไปได้

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินที ผู้สั งซื อระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง ให้แก่ผู้จองซื อภายในหนึ งเดือนนับ
แต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึง
วันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และสาขาบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน ได้ที ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯทุกวันในเวลาทําการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2)นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6.2.1 การขอเปิดบัญชี

1) ผู้สนใจที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจํานงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนชัดเจนและส่ง
หลักฐานประกอบคําขอตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได้

2) ผู้สนใจที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคําสั งเปิดบัญชีซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระบุเลขที ผู้ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อและส่งหลักฐานประกอบตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยไม่ต้องแสดงความจํานงสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

6.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุน

ก) การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้สั งซื อสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้สนใจซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนและยื นพร้อมชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ตามวิธีการที ระบุไว้
ในหัวข้อ 5.2.3 สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) ในกรณีที ผู้สั งซื อชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ
หรือแต่ละสํานักงานของผู้สนับสนุนฯ และสาขาที สั งซื อ หรือในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน
ที สั งซื อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์
สามารถเรียกเก็บได้ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เพียงแต่กรอกใบคําสั งซื อให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดําเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 14 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันสั งซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้วผู้
สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้ซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ งเพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันผู้ซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดําเนิน
การในวิธีการอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี จะต้องแสดงความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการสามารถสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
หรือทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เมื อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในข้อ 22. โดยในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใด
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว หรือ
ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที เกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์
ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามลําดับ ดังนี 

1) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน (ถ้ามี) หากในขณะนั น กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอื นของบริษัทจัดการมีมากว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการจะสับเปลี ยนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที มีความเสี ยงในระดับ
ใกล้เคียงกัน หรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่ก่อน

2) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีระดับความเสี ยงในระดับใกล้
เคียงกันหรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่

ข) การสั งซื อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1) ผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

เมื อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช ้(User name) และรหัสผ่าน
(Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งให้ทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Email address ซึ งจะสามารถใช้ในการสั งซื อ
ขายหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไปผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ มเติม

ในการสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์
ของบริษัทจัดการได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไปในการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอใช้
บริการนี ทราบการสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณีผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้บริการ
ซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการที หมายเลขโทรศัพท์ 026246333 โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต
ซึ งจะประกาศใน(www.innotechasset.com) หรือ ผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อ
นั น ซึ งผู้สั งซื อสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนเอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งซื อเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งใบ
ยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุในใบยืนยัน ทาง
บริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

2) ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสั งซื อ
หน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ได้ทุกวันตลอด 24 ชั วโมง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ใช้
บริการนี ทราบ การสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูและผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณี ผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั งซื อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที ถูกต้องเพื อเข้าสู่ระบบ จากนั นจึงเลือก
รหัสบริการซื อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั นตอนการสั งซื อ ระบบจะทบทวนการทํารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูก
ต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภาย
หลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั งซื อนั นเอกสารใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องพิมพ์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้
อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5
ข้อ 11 หรือข้อ 12

2) ขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ
19 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที สั งซื อและชําระเต็มจํานวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและภายในระยะเวลาที 
กําหนด จํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรรจะคํานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ งกรณีที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ คําสั งจ่ายเงิน และทําการสั ง
ซื อภายในกําหนดเวลารับฝากเช็ค บริษัทจัดการจะคํานวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน โดย
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ในวันที สั งซื อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์นั นสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที 
จํานวนเงินที ระบุในคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที ชําระ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนที ได้รับ
ชําระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที สั งซื อและได้รับค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที จดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั งซื อตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี ย
(ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ส่งซื อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4

6.2.4 ข้อจํากัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคําสั งซื อโดยผู้
ลงทุนที ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ นที อยู่ในต่างประเทศที มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดัง
กล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

(ข) ในการซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนใด ๆ ที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสั งซื อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุนและ / หรือจํานวนเงินของการสั งซื อดังกล่าว ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน

6.2.5 การหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวเมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทุนทั งนี เมื อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือเห็นควรให้รับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและติดประกาศดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ

ข้อกําหนดและข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดารสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วย
สามารถขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น
เวลา 15 วัน ที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯและจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ
เปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามข้อ 16.3 และ 16.4 เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 หรือ ข้อ 20 

2) รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16.3 และ
16.4 และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 

7.2.1 ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที 

(1) บริษัทจัดการ

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(3) Telebanking หรือ ทางโทรศัพท์

(4) บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ตามระยะ
เวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 และ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที สั งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

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

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี 

1) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที บริษัทจัดการกําหนด
การจ่ายเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ระบุในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมภายหลัง ภายใน 3 วัน
ทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขที ระบุในข้อ 10 

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนติดต่อขอรับเงินค่าขายด้วยตนเอง ณ ที ทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัท
จัดการได้ตั งแต ่3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็นต้นไป

4) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนําเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นในเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที ได้ระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้ง
แก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง นายทะเบียนหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนําเช็คดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นหรือทําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําการขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทั งนี หากธนาคารที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่า
ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์        0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้
บริการ หรือมูลค่าอื นๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตาม
ที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย
หน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง
โดย ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่า
อื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเฉพาะวันที บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันที สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนตามหัวข้อ 7.5 เรื องระยะเวลาในการรับซื อคืนเท่านั นสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลัง
จากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป การสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น ในวันทําการซื อ
ขายให้ถือว่าเป็นการสั งขาย คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการ
ซื อขายซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนนั น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนและราคารับซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้
ดูแลผลประโยชน์แล้วการสั งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
หยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดัง
กล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้านายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการ
จะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึ ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการโดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที ได้
รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เพื อนําไปชําระเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนปลายทาง

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวม
ถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน “อินโนเทค” ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนรวม “อินโนเทค” (กองทุนต้นทาง) เข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
(กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการได้เพื อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนบางรูปแบบในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับ
สนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ยังมิให้ดําเนินการในระยะแรก
ประกอบด้วย

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน)

(3) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(โอนออก) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือโอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางภายในห้าวันทําการนับแต่วันที บริษัทได้รับคําสั งสับเปลี ยนจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทําการเมื อมีการเลิก
โครงการตามข้อ 22 ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความยินยอมให้มีการโอนหน่วยลงทุนไว้ในใบจองซื อหน่วยลงทุนหรือใน
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนเข้าหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นการรักษาผลประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนฯ

8.2.1 รูปแบบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
จะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับ
เปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ เพื อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยที คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ได ้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
หากการสับเปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ
เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื นมายังกองทุนนี สามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนเข้า LTF จาก บลจ. อื น” โดย
ไม่ต้องระบุจํานวนเงินที ต้องการโอน พร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ไปยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงิน ที ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ตามที ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนและมีการนําส่ง
เงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั น ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื นใด เป็นเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นี บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.3อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท
จัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที 
กําหนดไว้ในกฎหมาย ภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื อ มิใช่การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการอื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

8.2.1.4 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(กองทุนปลายทาง) 

สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนออก LTF ไปยัง บลจ. อื น” โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน
ที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยน
ออกจากกองทุนต้นทาง ชื อกองทุนปลายทางและชื อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนดเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกอง
ทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําเช็ค หรือโอนเงิน
หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งสับ
เปลี ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยการลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้ประจําปีใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8.2.1.5 กรณีมีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเมื อมีการเลิกกองทุนรวมอันเนื องมาจากสาเหตุตามข้อ 22 ว่าด้วยเรื อง การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทาง
บริษัทจัดการทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื นของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทจัดการอื น โดยบริษัทจัดการมี ข้อกําหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนที มีลักษณะการ
ลงทุน ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทําการแจ้งความจํานงในเรื องดังกล่าวไว้ในใบ
คําสั งซื อกองทุนรวม

8.3 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในระยะแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการเฉพาะรูปแบบการสับเปลี ยนตามที ระบุในข้อ 8.2.1.2 เรื อง การสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี  1) ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผ่านบริการคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั งนี การสับเปลี ยนในรูปแบบอื น ๆ ตาม
ที ระบุในข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นั น จะยังไม่เปิดให้บริการ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้ได้เมื อใด
บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ ประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี 

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการตั งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น. ในราคาตามข้อ 8.4
ในการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (กรณีสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้อ 8.2.1.1 หรือ 8.2.1.2) หรือ ใบคําสั งรับโอน LTF จาก บลจ. อื น หรือ ใบคําสั งโอน LTF
ไปยัง บลจ. อื น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ให้ระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนจากกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะ
ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทําการถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนนั นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามีผลตามเกณฑ์ใน ข้อ 8.4

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการนี ได้ทุกวัน โดยผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา
6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) ได้ตลอด 24
ชั วโมง

การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซื อขายนั นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการให้ถือเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคํานวณราคาของวันทําการถัดไปใน
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการ
ดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของ บริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท ์0
2624 – 6333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการ
ใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com)  โดยปฏิบัติ ตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการ
ยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยบริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยสับเปลี ยนเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับ
จากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ ไม่กําหนด จํานวนเงินลงทุนแล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัด
จํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)  สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมด
เท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จัดการหากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเอกสาร ใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องโทรสารของผู้สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือเครื องพิมพ์ของผู้สั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั นไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวัน
ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํา
รายการที ระบุไว้ในใบยืนยันทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

การทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

8.4 ราคาขายและราคารับซื อคืนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนมีผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและราคารับซื อคืน ดังนี 

1) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกําหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขาย ณ สิ น
วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

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

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

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

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

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
  
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

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

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

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

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

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
  
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื อนไขที ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี(5 ปีหรือ 7 ปี)
ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนตั งแต่วันที  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ งไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีแล้ว

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

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

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

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

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

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

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท
สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
(2) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที จ่ายจริง
(3) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชีตามที จ่ายจริงโดยจะตัดจ่ายจากบริษัทจัดการตามที จ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล จํานวนที จ่ายจริง
(5) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง
(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค จํานวนที จ่ายจริง (ถ้าม)ี
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนบริษัทจัดการ จะ
คํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน
การคํานวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง และส่วนที เกินกว่า
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินงานจัดเก็บไว้บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทั งนี ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราร้อยละ 0.25 (รวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว)

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

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
[ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน]
ทั งนี ธุรกรรมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้หน่วยลงทุนหรือธุรกรรมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อครั ง
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

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

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

1.2  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

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

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

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

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

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็น
ชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2
การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

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

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใน
เรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 รวมภาษีมูลค่า
เพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

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

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

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

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

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

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

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

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

คําจํากัดความ

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

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

ตัวแทน / ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเอคควิตี โปรหุ้นระยะยาว

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือตัวแทนกําหนด

วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การที ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดหนึ ง หรือหน่วยลงทุน
ประเภทหนึ ง (“กองทุนต้นทางหรือหน่วยลงทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ งหรือหน่วยลงทุนอีก
ประเภทหนึ ง (“กองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุนปลายทาง”) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวก
ด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ น
วันทําการซื อขายนั น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

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

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

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัท จํากัด นั น

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT
CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

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

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

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

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

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

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

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

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

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

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  EQUITY PRO LTF 

1.3. ชื อย่อ :  EPLTF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

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

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื องของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โครงการจะนําเงินที ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ระยะสั น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ งจะช่วยให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ น โดยจะ
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit :
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
สมมติฐานที ใช้ในการคํานวณ :
1. ระดับความเชื อมั น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วันทําการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ํากว่า วันทําการ
ประเภทของ VaR ที บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี ยง : 
วิธีการวัดมูลค่าความเสี ยงด้านตลาด :

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

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

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :
กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี 

1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการดํารงอัตราส่วนดังกล่าวมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะ
เวลาที กองทุนมีความจําเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื อการดําเนินงานของกองทุน เช่น ในช่วงระยะเวลา 14
วันแรกนับแต่วันที ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และในช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนวันสิ นอายุโครงการหรือในกรณีที เกิด
สภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น ความผันผวนเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ทั งนี บริษัทจะรายงานการไม่ดํารง
อัตราส่วนดังกล่าวแก่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที กําหนด

2. อนึ งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื อป้องกันความผันผวน
ของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการลดหรือป้องกันความเสี ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในตราสารหนี ตราสารทุน สัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี สัดส่วนการลงทุน
ขึ นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั นๆ แล้วแต่กรณี

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย
ไทย ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด ดังนี 
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่

1.1.1    หุ้น
1.1.2    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (Share Warrants)
1.1.3    ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(TSR)
1.1.4    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบ
สําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5    ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1  1.1.4 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.2  ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่
1.2.1    พันธบัตร
1.2.2    ตั วเงินคลัง
1.2.3    หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4    ตั วแลกเงิน (B/E)
1.2.5    ตั วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.6    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8    ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.3  ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)
1.5    SN
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วนดังนี 

2.1   ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้
2.3   มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัด
ทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้อง

มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที ระบุในส่วน
ที  6 ข้อ 1
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.5.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บลจ. ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที เป็น SN ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ก่อน
การลงทุน
2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี 
ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ
ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั น
3. ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.  ธนาคารออมสิน
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ธนาคารพาณิชย์
1.2  บริษัทเงินทุน
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4  บริษัทหลักทรัพย์
1.5  บริษัทประกันภัย
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7  กองทุนฟื นฟู
1.8  นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.  ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 

2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating
อยู่ในอันดับ investment grade
2.2  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว
และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5  ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือ
และอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6   ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขาย ตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่า
เชื อถือและอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7  ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.  ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาํหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม

4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate))
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 

4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2  ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้อง
เรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดัง
กล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3
4.4.3  ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5   การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1  คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่
สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6  discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลัก
ทรัพย์ หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทํา
การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3  กองทุนฟื นฟู
1.4  ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5  ธนาคารพาณิชย์
1.6  บริษัทเงินทุน
1.7  บริษัทหลักทรัพย์
1.8  บริษัทประกันชีวิต
1.9   กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11  นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ มเติม
2.  หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 

3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลัก
ประกันดังนี 

3.1.1  เงินสด
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร
ที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4  ตั วแลกเงินหรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.6  ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7  หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF

3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้
บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5  ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 

3.5.2.1   บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2   ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใด
ดังนี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1.  ประเภท underlying
derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือ ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1  Derivatives on organized exchange
2.2.2  OTC derivatives ดังนี 
           2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3  ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม
3.หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที 
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
6.3.2ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิง
เสื อมเสียไป
6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที 

ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน SN ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี < 397 วันนับแต่วันที ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่
อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี > 397 วันนับแต่วันที ลงทุน ต้อง
ขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ตราสารที ลงทุนใน
benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 
5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั วไปของ  SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลัก
ทรัพย์ซื อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ น
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง
ประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขาย
ในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัท
ที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขาย
ใน SET)
5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายตาม 5.1
5.4 DW ที มี Issuer rating อยู่ในระดับ
Investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating
อยู่ในระดับ investment grade
    5.5.1 reverse repo
    5.5.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1
 ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท

ทุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที 
ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ว

แลกเงิน (B/E) หรือตั วสัญญาใช้เงิน
(P/N) ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่
สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอน
กรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45%
เฉลี ยในรอบปีบัญชีเว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุ
กองทุน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ
MF ที อายุกองทุนคง
เหลือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ทั งนี 
เฉพาะ MF ที มี อายุ
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 
2.1 B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไข
ห้ามเปลี ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 
(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน
รวมปิด และกองทุน buy & hold ที 
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดัง
กล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)

รวมกัน
ไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%

4 securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6
ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับ MF ทั วไป ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน SN ที มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของ
ข้อ 4 ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั วไปของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit
rating 

รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความ
เสี ยงที มีอยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มิใช่เพื อลดความเสี ยง (non
hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน

Global exposure
limit

จํากัด net exposure
ที เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ
NAV 

หมายเหตุ  :   สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ Product limit

ส่วนที  4 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใด
รายหนึ ง

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการ
ถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ ง
หนี กึ งทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึ ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี ภาค
รัฐไทย)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทํางบ
การเงิน (financial liability)* ของผู้ออก
ตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดย
ไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าวของเจ้า
หนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้
ยืมจากกิจการที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สิน
ทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของ ผู ้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้
ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี โดยเป็นตราสาร ที ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั งเว้นแต่
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที 
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ :
* หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให ้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออก
ตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั นโดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะ
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial
Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํา
งบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

3 หน่วย CIS ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS
ทั งหมดของ MF 
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน
ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที 5 :  การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที ไม่สามารถดํารงอายุเฉลี ยของ
ทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าวตามที กําหนด รวมทั งจัดส่งต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะ
กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมี คุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนท ี3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนแล้วจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนนั น
(5)ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) ตามที กําหนดในส่วนที  4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงานก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที 6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1.  ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)   จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที 
บริษัทจัดการ
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2.  ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดย
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และ
กําหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่ตํ่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอ
ขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนฯ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทั งใบจองซื อ/คําสั งซื อหน่วยลงทุน คําขอเปิดบัญชีได้ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทุกวันในเวลาทําการบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการและ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

5.2.2 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุนในครั งแรก

1) สําหรับผู้ที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื อสามารถจองซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุน
ไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคํา
เตือนเฉพาะสําหรับการลงทุน และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน พร้อมหลักฐานซึ งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี ไปที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หรือทางโทรสารของบริษัท
จัดการ สําหรับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญ

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประชาชน

2) สําหรับผู้ที มีบัญชีกองทุนอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้จองซื อที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ได้เปิดบัญชีไว้ ระบุเลขที ผู้ถือหน่วยและ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อให้ครบถ้วนชัดเจน ทั งนี 
ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5.2.3 การรับชําระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

ในการจองซื อหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนและไม่รับ
โอนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการอื น (บริษัทจัดการต้นทาง) เพื อมาลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษัทจัดการ (บริษัทจัดการปลายทาง) ทั งนี ในการชําระเงินค่าจองซื อ ผู้จองซื อหรือสั งซื อสามารถชําระเงิน
ได ้ โดยมีรายละเอียดดังนี 

(1) กรณีที จองซื อผ่านบริษัทจัดการผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์
เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)หรือเช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลง
วันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อกองทุนเปิด” 

(2) กรณีที จองซื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนอื น ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ โดยจะต้องลงวันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อ
กองทุนเปิด” 

เมื อสํานักงานผู้รับคําจองซื อข้างต้นได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื อแล้วสํานักงานผู้รับคําสั งซื อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชําระเงิน ทั งนี การจองซื อหรือการสั งซื อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหรือค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วและสิทธิของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนฯหรือบริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู ้
จองซื อหน่วยลงทุนที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หากมีดอกเบี ยรับเกิดขึ นในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ (1)
 (3) ทางบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที การเสนอขายครั งแรกมีผู้จองซื อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที 
จองซื อ หลังจากที บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วในกรณีที มีการจองซื อหน่วยลงทุนเกินกว่า
มูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงิน
ทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาทการจัดสรรหน่วยลงทุนที เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดย
ใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที ได้มีการบันทึกในระบบซื อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที สั งซื อ
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที สั งซื อโดยจํานวนที จัดสรรจะ
เป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ แต่ทั งนี บลจ. อินโนเทค ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
หากกรณีที มูลค่าที ได้รับการจัดสรรต่ํากว่า 5,000 บาท หรือ 500 หน่วย

5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรกไม่
ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื องจากเมื อสิ นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทั งนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่อไปได้

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินที ผู้สั งซื อระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง ให้แก่ผู้จองซื อภายในหนึ งเดือนนับ
แต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึง
วันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และสาขาบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน ได้ที ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯทุกวันในเวลาทําการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2)นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6.2.1 การขอเปิดบัญชี

1) ผู้สนใจที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจํานงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนชัดเจนและส่ง
หลักฐานประกอบคําขอตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได้

2) ผู้สนใจที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคําสั งเปิดบัญชีซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระบุเลขที ผู้ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อและส่งหลักฐานประกอบตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยไม่ต้องแสดงความจํานงสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

6.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุน

ก) การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้สั งซื อสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้สนใจซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนและยื นพร้อมชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ตามวิธีการที ระบุไว้
ในหัวข้อ 5.2.3 สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) ในกรณีที ผู้สั งซื อชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ
หรือแต่ละสํานักงานของผู้สนับสนุนฯ และสาขาที สั งซื อ หรือในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน
ที สั งซื อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์
สามารถเรียกเก็บได้ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เพียงแต่กรอกใบคําสั งซื อให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดําเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 14 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันสั งซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้วผู้
สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้ซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ งเพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันผู้ซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดําเนิน
การในวิธีการอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี จะต้องแสดงความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการสามารถสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
หรือทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เมื อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในข้อ 22. โดยในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใด
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว หรือ
ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที เกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์
ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามลําดับ ดังนี 

1) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน (ถ้ามี) หากในขณะนั น กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอื นของบริษัทจัดการมีมากว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการจะสับเปลี ยนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที มีความเสี ยงในระดับ
ใกล้เคียงกัน หรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่ก่อน

2) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีระดับความเสี ยงในระดับใกล้
เคียงกันหรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่

ข) การสั งซื อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1) ผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

เมื อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช ้(User name) และรหัสผ่าน
(Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งให้ทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Email address ซึ งจะสามารถใช้ในการสั งซื อ
ขายหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไปผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ มเติม

ในการสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์
ของบริษัทจัดการได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไปในการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอใช้
บริการนี ทราบการสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณีผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้บริการ
ซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการที หมายเลขโทรศัพท์ 026246333 โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต
ซึ งจะประกาศใน(www.innotechasset.com) หรือ ผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อ
นั น ซึ งผู้สั งซื อสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนเอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งซื อเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งใบ
ยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุในใบยืนยัน ทาง
บริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

2) ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสั งซื อ
หน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ได้ทุกวันตลอด 24 ชั วโมง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ใช้
บริการนี ทราบ การสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูและผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณี ผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั งซื อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที ถูกต้องเพื อเข้าสู่ระบบ จากนั นจึงเลือก
รหัสบริการซื อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั นตอนการสั งซื อ ระบบจะทบทวนการทํารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูก
ต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภาย
หลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั งซื อนั นเอกสารใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องพิมพ์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้
อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5
ข้อ 11 หรือข้อ 12

2) ขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ
19 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที สั งซื อและชําระเต็มจํานวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและภายในระยะเวลาที 
กําหนด จํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรรจะคํานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ งกรณีที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ คําสั งจ่ายเงิน และทําการสั ง
ซื อภายในกําหนดเวลารับฝากเช็ค บริษัทจัดการจะคํานวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน โดย
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ในวันที สั งซื อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์นั นสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที 
จํานวนเงินที ระบุในคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที ชําระ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนที ได้รับ
ชําระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที สั งซื อและได้รับค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที จดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั งซื อตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี ย
(ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ส่งซื อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4

6.2.4 ข้อจํากัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคําสั งซื อโดยผู้
ลงทุนที ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ นที อยู่ในต่างประเทศที มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดัง
กล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

(ข) ในการซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนใด ๆ ที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสั งซื อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุนและ / หรือจํานวนเงินของการสั งซื อดังกล่าว ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน

6.2.5 การหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวเมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทุนทั งนี เมื อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือเห็นควรให้รับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและติดประกาศดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ

ข้อกําหนดและข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดารสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วย
สามารถขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น
เวลา 15 วัน ที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯและจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ
เปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามข้อ 16.3 และ 16.4 เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 หรือ ข้อ 20 

2) รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16.3 และ
16.4 และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 

7.2.1 ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที 

(1) บริษัทจัดการ

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(3) Telebanking หรือ ทางโทรศัพท์

(4) บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ตามระยะ
เวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 และ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที สั งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

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

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี 

1) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที บริษัทจัดการกําหนด
การจ่ายเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ระบุในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมภายหลัง ภายใน 3 วัน
ทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขที ระบุในข้อ 10 

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนติดต่อขอรับเงินค่าขายด้วยตนเอง ณ ที ทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัท
จัดการได้ตั งแต ่3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็นต้นไป

4) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนําเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นในเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที ได้ระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้ง
แก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง นายทะเบียนหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนําเช็คดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นหรือทําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําการขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทั งนี หากธนาคารที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่า
ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์        0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้
บริการ หรือมูลค่าอื นๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตาม
ที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย
หน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง
โดย ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่า
อื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเฉพาะวันที บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันที สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนตามหัวข้อ 7.5 เรื องระยะเวลาในการรับซื อคืนเท่านั นสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลัง
จากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป การสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น ในวันทําการซื อ
ขายให้ถือว่าเป็นการสั งขาย คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการ
ซื อขายซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนนั น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนและราคารับซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้
ดูแลผลประโยชน์แล้วการสั งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
หยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดัง
กล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้านายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการ
จะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึ ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการโดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที ได้
รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เพื อนําไปชําระเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนปลายทาง

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวม
ถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน “อินโนเทค” ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนรวม “อินโนเทค” (กองทุนต้นทาง) เข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
(กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการได้เพื อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนบางรูปแบบในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับ
สนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ยังมิให้ดําเนินการในระยะแรก
ประกอบด้วย

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน)

(3) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(โอนออก) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือโอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางภายในห้าวันทําการนับแต่วันที บริษัทได้รับคําสั งสับเปลี ยนจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทําการเมื อมีการเลิก
โครงการตามข้อ 22 ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความยินยอมให้มีการโอนหน่วยลงทุนไว้ในใบจองซื อหน่วยลงทุนหรือใน
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนเข้าหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นการรักษาผลประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนฯ

8.2.1 รูปแบบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
จะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับ
เปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ เพื อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยที คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ได ้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
หากการสับเปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ
เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื นมายังกองทุนนี สามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนเข้า LTF จาก บลจ. อื น” โดย
ไม่ต้องระบุจํานวนเงินที ต้องการโอน พร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ไปยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงิน ที ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ตามที ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนและมีการนําส่ง
เงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั น ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื นใด เป็นเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นี บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.3อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท
จัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที 
กําหนดไว้ในกฎหมาย ภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื อ มิใช่การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการอื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

8.2.1.4 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(กองทุนปลายทาง) 

สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนออก LTF ไปยัง บลจ. อื น” โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน
ที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยน
ออกจากกองทุนต้นทาง ชื อกองทุนปลายทางและชื อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนดเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกอง
ทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําเช็ค หรือโอนเงิน
หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งสับ
เปลี ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยการลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้ประจําปีใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8.2.1.5 กรณีมีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเมื อมีการเลิกกองทุนรวมอันเนื องมาจากสาเหตุตามข้อ 22 ว่าด้วยเรื อง การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทาง
บริษัทจัดการทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื นของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทจัดการอื น โดยบริษัทจัดการมี ข้อกําหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนที มีลักษณะการ
ลงทุน ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทําการแจ้งความจํานงในเรื องดังกล่าวไว้ในใบ
คําสั งซื อกองทุนรวม

8.3 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในระยะแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการเฉพาะรูปแบบการสับเปลี ยนตามที ระบุในข้อ 8.2.1.2 เรื อง การสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี  1) ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผ่านบริการคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั งนี การสับเปลี ยนในรูปแบบอื น ๆ ตาม
ที ระบุในข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นั น จะยังไม่เปิดให้บริการ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้ได้เมื อใด
บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ ประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี 

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการตั งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น. ในราคาตามข้อ 8.4
ในการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (กรณีสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้อ 8.2.1.1 หรือ 8.2.1.2) หรือ ใบคําสั งรับโอน LTF จาก บลจ. อื น หรือ ใบคําสั งโอน LTF
ไปยัง บลจ. อื น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ให้ระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนจากกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะ
ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทําการถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนนั นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามีผลตามเกณฑ์ใน ข้อ 8.4

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการนี ได้ทุกวัน โดยผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา
6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) ได้ตลอด 24
ชั วโมง

การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซื อขายนั นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการให้ถือเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคํานวณราคาของวันทําการถัดไปใน
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการ
ดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของ บริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท ์0
2624 – 6333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการ
ใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com)  โดยปฏิบัติ ตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการ
ยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยบริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยสับเปลี ยนเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับ
จากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ ไม่กําหนด จํานวนเงินลงทุนแล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัด
จํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)  สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมด
เท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จัดการหากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเอกสาร ใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องโทรสารของผู้สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือเครื องพิมพ์ของผู้สั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั นไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวัน
ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํา
รายการที ระบุไว้ในใบยืนยันทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

การทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

8.4 ราคาขายและราคารับซื อคืนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนมีผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและราคารับซื อคืน ดังนี 

1) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกําหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขาย ณ สิ น
วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

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

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

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

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

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
  
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

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

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

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

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

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
  
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื อนไขที ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี(5 ปีหรือ 7 ปี)
ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนตั งแต่วันที  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ งไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีแล้ว

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

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

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

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

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

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

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท
สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
(2) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที จ่ายจริง
(3) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชีตามที จ่ายจริงโดยจะตัดจ่ายจากบริษัทจัดการตามที จ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล จํานวนที จ่ายจริง
(5) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง
(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค จํานวนที จ่ายจริง (ถ้าม)ี
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนบริษัทจัดการ จะ
คํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน
การคํานวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง และส่วนที เกินกว่า
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินงานจัดเก็บไว้บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทั งนี ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราร้อยละ 0.25 (รวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว)

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

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
[ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน]
ทั งนี ธุรกรรมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้หน่วยลงทุนหรือธุรกรรมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อครั ง
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

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

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

1.2  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

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

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

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

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

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็น
ชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2
การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

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

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใน
เรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 รวมภาษีมูลค่า
เพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

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

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

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

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

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

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

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

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

27/12/2562 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0257/2550] หน้า 13 / 43



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

คําจํากัดความ

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

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

ตัวแทน / ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเอคควิตี โปรหุ้นระยะยาว

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือตัวแทนกําหนด

วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การที ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดหนึ ง หรือหน่วยลงทุน
ประเภทหนึ ง (“กองทุนต้นทางหรือหน่วยลงทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ งหรือหน่วยลงทุนอีก
ประเภทหนึ ง (“กองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุนปลายทาง”) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวก
ด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ น
วันทําการซื อขายนั น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

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

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

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัท จํากัด นั น

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT
CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

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

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

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

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

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

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

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

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

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

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  EQUITY PRO LTF 

1.3. ชื อย่อ :  EPLTF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

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

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื องของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โครงการจะนําเงินที ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ระยะสั น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ งจะช่วยให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ น โดยจะ
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit :
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
สมมติฐานที ใช้ในการคํานวณ :
1. ระดับความเชื อมั น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วันทําการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ํากว่า วันทําการ
ประเภทของ VaR ที บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี ยง : 
วิธีการวัดมูลค่าความเสี ยงด้านตลาด :

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

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

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :
กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี 

1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการดํารงอัตราส่วนดังกล่าวมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะ
เวลาที กองทุนมีความจําเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื อการดําเนินงานของกองทุน เช่น ในช่วงระยะเวลา 14
วันแรกนับแต่วันที ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และในช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนวันสิ นอายุโครงการหรือในกรณีที เกิด
สภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น ความผันผวนเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ทั งนี บริษัทจะรายงานการไม่ดํารง
อัตราส่วนดังกล่าวแก่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที กําหนด

2. อนึ งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื อป้องกันความผันผวน
ของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการลดหรือป้องกันความเสี ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในตราสารหนี ตราสารทุน สัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี สัดส่วนการลงทุน
ขึ นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั นๆ แล้วแต่กรณี

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย
ไทย ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด ดังนี 
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่

1.1.1    หุ้น
1.1.2    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (Share Warrants)
1.1.3    ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(TSR)
1.1.4    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบ
สําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5    ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1  1.1.4 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.2  ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่
1.2.1    พันธบัตร
1.2.2    ตั วเงินคลัง
1.2.3    หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4    ตั วแลกเงิน (B/E)
1.2.5    ตั วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.6    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8    ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.3  ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)
1.5    SN
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วนดังนี 

2.1   ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้
2.3   มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัด
ทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้อง

มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที ระบุในส่วน
ที  6 ข้อ 1
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.5.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บลจ. ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที เป็น SN ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ก่อน
การลงทุน
2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี 
ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ
ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั น
3. ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.  ธนาคารออมสิน
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ธนาคารพาณิชย์
1.2  บริษัทเงินทุน
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4  บริษัทหลักทรัพย์
1.5  บริษัทประกันภัย
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7  กองทุนฟื นฟู
1.8  นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.  ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 

2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating
อยู่ในอันดับ investment grade
2.2  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว
และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5  ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือ
และอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6   ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขาย ตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่า
เชื อถือและอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7  ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.  ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาํหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม

4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate))
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 

4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2  ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้อง
เรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดัง
กล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3
4.4.3  ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5   การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1  คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่
สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6  discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลัก
ทรัพย์ หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทํา
การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3  กองทุนฟื นฟู
1.4  ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5  ธนาคารพาณิชย์
1.6  บริษัทเงินทุน
1.7  บริษัทหลักทรัพย์
1.8  บริษัทประกันชีวิต
1.9   กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11  นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ มเติม
2.  หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 

3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลัก
ประกันดังนี 

3.1.1  เงินสด
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร
ที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4  ตั วแลกเงินหรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.6  ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7  หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF

3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้
บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5  ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 

3.5.2.1   บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2   ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใด
ดังนี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1.  ประเภท underlying
derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือ ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1  Derivatives on organized exchange
2.2.2  OTC derivatives ดังนี 
           2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3  ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม
3.หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที 
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
6.3.2ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิง
เสื อมเสียไป
6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที 

ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน SN ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี < 397 วันนับแต่วันที ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่
อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี > 397 วันนับแต่วันที ลงทุน ต้อง
ขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ตราสารที ลงทุนใน
benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 
5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั วไปของ  SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลัก
ทรัพย์ซื อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ น
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง
ประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขาย
ในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัท
ที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขาย
ใน SET)
5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายตาม 5.1
5.4 DW ที มี Issuer rating อยู่ในระดับ
Investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating
อยู่ในระดับ investment grade
    5.5.1 reverse repo
    5.5.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1
 ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท

ทุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที 
ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ว

แลกเงิน (B/E) หรือตั วสัญญาใช้เงิน
(P/N) ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่
สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอน
กรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45%
เฉลี ยในรอบปีบัญชีเว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุ
กองทุน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ
MF ที อายุกองทุนคง
เหลือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ทั งนี 
เฉพาะ MF ที มี อายุ
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 
2.1 B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไข
ห้ามเปลี ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 
(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน
รวมปิด และกองทุน buy & hold ที 
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดัง
กล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)

รวมกัน
ไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%

4 securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6
ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับ MF ทั วไป ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน SN ที มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของ
ข้อ 4 ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั วไปของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit
rating 

รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความ
เสี ยงที มีอยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มิใช่เพื อลดความเสี ยง (non
hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน

Global exposure
limit

จํากัด net exposure
ที เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ
NAV 

หมายเหตุ  :   สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ Product limit

ส่วนที  4 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใด
รายหนึ ง

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการ
ถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ ง
หนี กึ งทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึ ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี ภาค
รัฐไทย)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทํางบ
การเงิน (financial liability)* ของผู้ออก
ตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดย
ไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าวของเจ้า
หนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้
ยืมจากกิจการที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สิน
ทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของ ผู ้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้
ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี โดยเป็นตราสาร ที ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั งเว้นแต่
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที 
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ :
* หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให ้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออก
ตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั นโดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะ
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial
Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํา
งบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

3 หน่วย CIS ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS
ทั งหมดของ MF 
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน
ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที 5 :  การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที ไม่สามารถดํารงอายุเฉลี ยของ
ทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าวตามที กําหนด รวมทั งจัดส่งต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะ
กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมี คุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนท ี3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนแล้วจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนนั น
(5)ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) ตามที กําหนดในส่วนที  4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงานก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที 6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1.  ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)   จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที 
บริษัทจัดการ
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2.  ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดย
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และ
กําหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่ตํ่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอ
ขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนฯ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทั งใบจองซื อ/คําสั งซื อหน่วยลงทุน คําขอเปิดบัญชีได้ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทุกวันในเวลาทําการบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการและ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

5.2.2 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุนในครั งแรก

1) สําหรับผู้ที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื อสามารถจองซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุน
ไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคํา
เตือนเฉพาะสําหรับการลงทุน และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน พร้อมหลักฐานซึ งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี ไปที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หรือทางโทรสารของบริษัท
จัดการ สําหรับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญ

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประชาชน

2) สําหรับผู้ที มีบัญชีกองทุนอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้จองซื อที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ได้เปิดบัญชีไว้ ระบุเลขที ผู้ถือหน่วยและ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อให้ครบถ้วนชัดเจน ทั งนี 
ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5.2.3 การรับชําระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

ในการจองซื อหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนและไม่รับ
โอนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการอื น (บริษัทจัดการต้นทาง) เพื อมาลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษัทจัดการ (บริษัทจัดการปลายทาง) ทั งนี ในการชําระเงินค่าจองซื อ ผู้จองซื อหรือสั งซื อสามารถชําระเงิน
ได ้ โดยมีรายละเอียดดังนี 

(1) กรณีที จองซื อผ่านบริษัทจัดการผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์
เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)หรือเช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลง
วันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อกองทุนเปิด” 

(2) กรณีที จองซื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนอื น ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ โดยจะต้องลงวันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อ
กองทุนเปิด” 

เมื อสํานักงานผู้รับคําจองซื อข้างต้นได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื อแล้วสํานักงานผู้รับคําสั งซื อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชําระเงิน ทั งนี การจองซื อหรือการสั งซื อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหรือค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วและสิทธิของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนฯหรือบริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู ้
จองซื อหน่วยลงทุนที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หากมีดอกเบี ยรับเกิดขึ นในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ (1)
 (3) ทางบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที การเสนอขายครั งแรกมีผู้จองซื อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที 
จองซื อ หลังจากที บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วในกรณีที มีการจองซื อหน่วยลงทุนเกินกว่า
มูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงิน
ทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาทการจัดสรรหน่วยลงทุนที เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดย
ใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที ได้มีการบันทึกในระบบซื อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที สั งซื อ
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที สั งซื อโดยจํานวนที จัดสรรจะ
เป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ แต่ทั งนี บลจ. อินโนเทค ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
หากกรณีที มูลค่าที ได้รับการจัดสรรต่ํากว่า 5,000 บาท หรือ 500 หน่วย

5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรกไม่
ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื องจากเมื อสิ นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทั งนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่อไปได้

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินที ผู้สั งซื อระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง ให้แก่ผู้จองซื อภายในหนึ งเดือนนับ
แต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึง
วันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และสาขาบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน ได้ที ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯทุกวันในเวลาทําการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2)นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6.2.1 การขอเปิดบัญชี

1) ผู้สนใจที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจํานงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนชัดเจนและส่ง
หลักฐานประกอบคําขอตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได้

2) ผู้สนใจที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคําสั งเปิดบัญชีซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระบุเลขที ผู้ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อและส่งหลักฐานประกอบตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยไม่ต้องแสดงความจํานงสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

6.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุน

ก) การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้สั งซื อสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้สนใจซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนและยื นพร้อมชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ตามวิธีการที ระบุไว้
ในหัวข้อ 5.2.3 สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) ในกรณีที ผู้สั งซื อชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ
หรือแต่ละสํานักงานของผู้สนับสนุนฯ และสาขาที สั งซื อ หรือในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน
ที สั งซื อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์
สามารถเรียกเก็บได้ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เพียงแต่กรอกใบคําสั งซื อให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดําเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 14 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันสั งซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้วผู้
สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้ซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ งเพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันผู้ซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดําเนิน
การในวิธีการอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี จะต้องแสดงความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการสามารถสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
หรือทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เมื อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในข้อ 22. โดยในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใด
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว หรือ
ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที เกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์
ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามลําดับ ดังนี 

1) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน (ถ้ามี) หากในขณะนั น กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอื นของบริษัทจัดการมีมากว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการจะสับเปลี ยนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที มีความเสี ยงในระดับ
ใกล้เคียงกัน หรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่ก่อน

2) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีระดับความเสี ยงในระดับใกล้
เคียงกันหรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่

ข) การสั งซื อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1) ผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

เมื อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช ้(User name) และรหัสผ่าน
(Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งให้ทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Email address ซึ งจะสามารถใช้ในการสั งซื อ
ขายหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไปผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ มเติม

ในการสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์
ของบริษัทจัดการได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไปในการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอใช้
บริการนี ทราบการสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณีผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้บริการ
ซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการที หมายเลขโทรศัพท์ 026246333 โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต
ซึ งจะประกาศใน(www.innotechasset.com) หรือ ผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อ
นั น ซึ งผู้สั งซื อสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนเอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งซื อเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งใบ
ยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุในใบยืนยัน ทาง
บริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

2) ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสั งซื อ
หน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ได้ทุกวันตลอด 24 ชั วโมง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ใช้
บริการนี ทราบ การสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูและผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณี ผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั งซื อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที ถูกต้องเพื อเข้าสู่ระบบ จากนั นจึงเลือก
รหัสบริการซื อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั นตอนการสั งซื อ ระบบจะทบทวนการทํารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูก
ต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภาย
หลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั งซื อนั นเอกสารใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องพิมพ์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้
อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5
ข้อ 11 หรือข้อ 12

2) ขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ
19 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที สั งซื อและชําระเต็มจํานวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและภายในระยะเวลาที 
กําหนด จํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรรจะคํานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ งกรณีที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ คําสั งจ่ายเงิน และทําการสั ง
ซื อภายในกําหนดเวลารับฝากเช็ค บริษัทจัดการจะคํานวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน โดย
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ในวันที สั งซื อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์นั นสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที 
จํานวนเงินที ระบุในคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที ชําระ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนที ได้รับ
ชําระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที สั งซื อและได้รับค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที จดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั งซื อตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี ย
(ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ส่งซื อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4

6.2.4 ข้อจํากัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคําสั งซื อโดยผู้
ลงทุนที ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ นที อยู่ในต่างประเทศที มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดัง
กล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

(ข) ในการซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนใด ๆ ที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสั งซื อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุนและ / หรือจํานวนเงินของการสั งซื อดังกล่าว ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน

6.2.5 การหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวเมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทุนทั งนี เมื อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือเห็นควรให้รับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและติดประกาศดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ

ข้อกําหนดและข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดารสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วย
สามารถขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น
เวลา 15 วัน ที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯและจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ
เปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามข้อ 16.3 และ 16.4 เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 หรือ ข้อ 20 

2) รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16.3 และ
16.4 และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 

7.2.1 ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที 

(1) บริษัทจัดการ

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(3) Telebanking หรือ ทางโทรศัพท์

(4) บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ตามระยะ
เวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 และ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที สั งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

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

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี 

1) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที บริษัทจัดการกําหนด
การจ่ายเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ระบุในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมภายหลัง ภายใน 3 วัน
ทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขที ระบุในข้อ 10 

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนติดต่อขอรับเงินค่าขายด้วยตนเอง ณ ที ทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัท
จัดการได้ตั งแต ่3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็นต้นไป

4) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนําเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นในเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที ได้ระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้ง
แก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง นายทะเบียนหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนําเช็คดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นหรือทําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําการขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทั งนี หากธนาคารที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่า
ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์        0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้
บริการ หรือมูลค่าอื นๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตาม
ที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย
หน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง
โดย ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่า
อื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเฉพาะวันที บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันที สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนตามหัวข้อ 7.5 เรื องระยะเวลาในการรับซื อคืนเท่านั นสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลัง
จากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป การสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น ในวันทําการซื อ
ขายให้ถือว่าเป็นการสั งขาย คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการ
ซื อขายซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนนั น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนและราคารับซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้
ดูแลผลประโยชน์แล้วการสั งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
หยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดัง
กล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้านายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการ
จะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึ ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการโดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที ได้
รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เพื อนําไปชําระเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนปลายทาง

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวม
ถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน “อินโนเทค” ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนรวม “อินโนเทค” (กองทุนต้นทาง) เข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
(กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการได้เพื อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนบางรูปแบบในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับ
สนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ยังมิให้ดําเนินการในระยะแรก
ประกอบด้วย

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน)

(3) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(โอนออก) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือโอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางภายในห้าวันทําการนับแต่วันที บริษัทได้รับคําสั งสับเปลี ยนจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทําการเมื อมีการเลิก
โครงการตามข้อ 22 ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความยินยอมให้มีการโอนหน่วยลงทุนไว้ในใบจองซื อหน่วยลงทุนหรือใน
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนเข้าหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นการรักษาผลประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนฯ

8.2.1 รูปแบบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
จะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับ
เปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ เพื อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยที คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ได ้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
หากการสับเปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ
เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื นมายังกองทุนนี สามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนเข้า LTF จาก บลจ. อื น” โดย
ไม่ต้องระบุจํานวนเงินที ต้องการโอน พร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ไปยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงิน ที ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ตามที ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนและมีการนําส่ง
เงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั น ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื นใด เป็นเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นี บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.3อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท
จัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที 
กําหนดไว้ในกฎหมาย ภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื อ มิใช่การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการอื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

8.2.1.4 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(กองทุนปลายทาง) 

สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนออก LTF ไปยัง บลจ. อื น” โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน
ที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยน
ออกจากกองทุนต้นทาง ชื อกองทุนปลายทางและชื อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนดเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกอง
ทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําเช็ค หรือโอนเงิน
หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งสับ
เปลี ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยการลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้ประจําปีใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8.2.1.5 กรณีมีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเมื อมีการเลิกกองทุนรวมอันเนื องมาจากสาเหตุตามข้อ 22 ว่าด้วยเรื อง การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทาง
บริษัทจัดการทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื นของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทจัดการอื น โดยบริษัทจัดการมี ข้อกําหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนที มีลักษณะการ
ลงทุน ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทําการแจ้งความจํานงในเรื องดังกล่าวไว้ในใบ
คําสั งซื อกองทุนรวม

8.3 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในระยะแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการเฉพาะรูปแบบการสับเปลี ยนตามที ระบุในข้อ 8.2.1.2 เรื อง การสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี  1) ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผ่านบริการคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั งนี การสับเปลี ยนในรูปแบบอื น ๆ ตาม
ที ระบุในข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นั น จะยังไม่เปิดให้บริการ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้ได้เมื อใด
บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ ประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี 

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการตั งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น. ในราคาตามข้อ 8.4
ในการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (กรณีสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้อ 8.2.1.1 หรือ 8.2.1.2) หรือ ใบคําสั งรับโอน LTF จาก บลจ. อื น หรือ ใบคําสั งโอน LTF
ไปยัง บลจ. อื น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ให้ระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนจากกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะ
ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทําการถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนนั นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามีผลตามเกณฑ์ใน ข้อ 8.4

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการนี ได้ทุกวัน โดยผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา
6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) ได้ตลอด 24
ชั วโมง

การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซื อขายนั นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการให้ถือเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคํานวณราคาของวันทําการถัดไปใน
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการ
ดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของ บริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท ์0
2624 – 6333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการ
ใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com)  โดยปฏิบัติ ตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการ
ยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยบริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยสับเปลี ยนเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับ
จากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ ไม่กําหนด จํานวนเงินลงทุนแล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัด
จํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)  สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมด
เท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จัดการหากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเอกสาร ใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องโทรสารของผู้สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือเครื องพิมพ์ของผู้สั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั นไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวัน
ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํา
รายการที ระบุไว้ในใบยืนยันทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

การทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

8.4 ราคาขายและราคารับซื อคืนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนมีผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและราคารับซื อคืน ดังนี 

1) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกําหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขาย ณ สิ น
วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

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

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

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

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

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
  
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

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

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

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

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

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
  
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื อนไขที ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี(5 ปีหรือ 7 ปี)
ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนตั งแต่วันที  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ งไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีแล้ว

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

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

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

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

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

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

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท
สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
(2) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที จ่ายจริง
(3) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชีตามที จ่ายจริงโดยจะตัดจ่ายจากบริษัทจัดการตามที จ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล จํานวนที จ่ายจริง
(5) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง
(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค จํานวนที จ่ายจริง (ถ้าม)ี
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนบริษัทจัดการ จะ
คํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน
การคํานวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง และส่วนที เกินกว่า
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินงานจัดเก็บไว้บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทั งนี ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราร้อยละ 0.25 (รวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว)

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

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
[ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน]
ทั งนี ธุรกรรมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้หน่วยลงทุนหรือธุรกรรมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อครั ง
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

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

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

1.2  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

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

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

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

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

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็น
ชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2
การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

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

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใน
เรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 รวมภาษีมูลค่า
เพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

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

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

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

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

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

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

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

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

27/12/2562 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0257/2550] หน้า 14 / 43



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

คําจํากัดความ

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

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

ตัวแทน / ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเอคควิตี โปรหุ้นระยะยาว

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือตัวแทนกําหนด

วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การที ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดหนึ ง หรือหน่วยลงทุน
ประเภทหนึ ง (“กองทุนต้นทางหรือหน่วยลงทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ งหรือหน่วยลงทุนอีก
ประเภทหนึ ง (“กองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุนปลายทาง”) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวก
ด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ น
วันทําการซื อขายนั น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

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

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

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัท จํากัด นั น

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT
CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

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

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

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

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

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

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

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

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

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

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  EQUITY PRO LTF 

1.3. ชื อย่อ :  EPLTF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

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

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื องของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โครงการจะนําเงินที ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ระยะสั น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ งจะช่วยให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ น โดยจะ
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit :
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
สมมติฐานที ใช้ในการคํานวณ :
1. ระดับความเชื อมั น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วันทําการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ํากว่า วันทําการ
ประเภทของ VaR ที บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี ยง : 
วิธีการวัดมูลค่าความเสี ยงด้านตลาด :

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

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

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :
กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี 

1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการดํารงอัตราส่วนดังกล่าวมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะ
เวลาที กองทุนมีความจําเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื อการดําเนินงานของกองทุน เช่น ในช่วงระยะเวลา 14
วันแรกนับแต่วันที ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และในช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนวันสิ นอายุโครงการหรือในกรณีที เกิด
สภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น ความผันผวนเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ทั งนี บริษัทจะรายงานการไม่ดํารง
อัตราส่วนดังกล่าวแก่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที กําหนด

2. อนึ งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื อป้องกันความผันผวน
ของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการลดหรือป้องกันความเสี ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในตราสารหนี ตราสารทุน สัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี สัดส่วนการลงทุน
ขึ นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั นๆ แล้วแต่กรณี

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย
ไทย ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด ดังนี 
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่

1.1.1    หุ้น
1.1.2    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (Share Warrants)
1.1.3    ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(TSR)
1.1.4    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบ
สําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5    ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1  1.1.4 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.2  ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่
1.2.1    พันธบัตร
1.2.2    ตั วเงินคลัง
1.2.3    หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4    ตั วแลกเงิน (B/E)
1.2.5    ตั วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.6    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8    ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.3  ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)
1.5    SN
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วนดังนี 

2.1   ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้
2.3   มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัด
ทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้อง

มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที ระบุในส่วน
ที  6 ข้อ 1
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.5.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บลจ. ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที เป็น SN ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ก่อน
การลงทุน
2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี 
ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ
ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั น
3. ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.  ธนาคารออมสิน
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ธนาคารพาณิชย์
1.2  บริษัทเงินทุน
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4  บริษัทหลักทรัพย์
1.5  บริษัทประกันภัย
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7  กองทุนฟื นฟู
1.8  นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.  ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 

2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating
อยู่ในอันดับ investment grade
2.2  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว
และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5  ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือ
และอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6   ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขาย ตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่า
เชื อถือและอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7  ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.  ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาํหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม

4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate))
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 

4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2  ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้อง
เรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดัง
กล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3
4.4.3  ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5   การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1  คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่
สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6  discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลัก
ทรัพย์ หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทํา
การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3  กองทุนฟื นฟู
1.4  ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5  ธนาคารพาณิชย์
1.6  บริษัทเงินทุน
1.7  บริษัทหลักทรัพย์
1.8  บริษัทประกันชีวิต
1.9   กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11  นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ มเติม
2.  หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 

3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลัก
ประกันดังนี 

3.1.1  เงินสด
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร
ที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4  ตั วแลกเงินหรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.6  ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7  หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF

3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้
บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5  ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 

3.5.2.1   บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2   ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใด
ดังนี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1.  ประเภท underlying
derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือ ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1  Derivatives on organized exchange
2.2.2  OTC derivatives ดังนี 
           2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3  ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม
3.หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที 
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
6.3.2ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิง
เสื อมเสียไป
6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที 

ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน SN ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี < 397 วันนับแต่วันที ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่
อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี > 397 วันนับแต่วันที ลงทุน ต้อง
ขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ตราสารที ลงทุนใน
benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 
5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั วไปของ  SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลัก
ทรัพย์ซื อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ น
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง
ประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขาย
ในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัท
ที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขาย
ใน SET)
5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายตาม 5.1
5.4 DW ที มี Issuer rating อยู่ในระดับ
Investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating
อยู่ในระดับ investment grade
    5.5.1 reverse repo
    5.5.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1
 ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท

ทุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที 
ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ว

แลกเงิน (B/E) หรือตั วสัญญาใช้เงิน
(P/N) ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่
สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอน
กรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45%
เฉลี ยในรอบปีบัญชีเว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุ
กองทุน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ
MF ที อายุกองทุนคง
เหลือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ทั งนี 
เฉพาะ MF ที มี อายุ
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 
2.1 B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไข
ห้ามเปลี ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 
(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน
รวมปิด และกองทุน buy & hold ที 
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดัง
กล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)

รวมกัน
ไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%

4 securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6
ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับ MF ทั วไป ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน SN ที มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของ
ข้อ 4 ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั วไปของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit
rating 

รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความ
เสี ยงที มีอยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มิใช่เพื อลดความเสี ยง (non
hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน

Global exposure
limit

จํากัด net exposure
ที เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ
NAV 

หมายเหตุ  :   สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ Product limit

ส่วนที  4 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใด
รายหนึ ง

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการ
ถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ ง
หนี กึ งทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึ ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี ภาค
รัฐไทย)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทํางบ
การเงิน (financial liability)* ของผู้ออก
ตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดย
ไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าวของเจ้า
หนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้
ยืมจากกิจการที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สิน
ทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของ ผู ้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้
ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี โดยเป็นตราสาร ที ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั งเว้นแต่
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที 
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ :
* หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให ้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออก
ตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั นโดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะ
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial
Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํา
งบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

3 หน่วย CIS ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS
ทั งหมดของ MF 
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน
ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที 5 :  การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที ไม่สามารถดํารงอายุเฉลี ยของ
ทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าวตามที กําหนด รวมทั งจัดส่งต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะ
กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมี คุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนท ี3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนแล้วจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนนั น
(5)ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) ตามที กําหนดในส่วนที  4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงานก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที 6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1.  ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)   จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที 
บริษัทจัดการ
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2.  ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดย
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และ
กําหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่ตํ่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอ
ขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนฯ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทั งใบจองซื อ/คําสั งซื อหน่วยลงทุน คําขอเปิดบัญชีได้ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทุกวันในเวลาทําการบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการและ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

5.2.2 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุนในครั งแรก

1) สําหรับผู้ที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื อสามารถจองซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุน
ไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคํา
เตือนเฉพาะสําหรับการลงทุน และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน พร้อมหลักฐานซึ งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี ไปที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หรือทางโทรสารของบริษัท
จัดการ สําหรับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญ

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประชาชน

2) สําหรับผู้ที มีบัญชีกองทุนอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้จองซื อที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ได้เปิดบัญชีไว้ ระบุเลขที ผู้ถือหน่วยและ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อให้ครบถ้วนชัดเจน ทั งนี 
ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5.2.3 การรับชําระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

ในการจองซื อหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนและไม่รับ
โอนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการอื น (บริษัทจัดการต้นทาง) เพื อมาลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษัทจัดการ (บริษัทจัดการปลายทาง) ทั งนี ในการชําระเงินค่าจองซื อ ผู้จองซื อหรือสั งซื อสามารถชําระเงิน
ได ้ โดยมีรายละเอียดดังนี 

(1) กรณีที จองซื อผ่านบริษัทจัดการผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์
เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)หรือเช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลง
วันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อกองทุนเปิด” 

(2) กรณีที จองซื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนอื น ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ โดยจะต้องลงวันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อ
กองทุนเปิด” 

เมื อสํานักงานผู้รับคําจองซื อข้างต้นได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื อแล้วสํานักงานผู้รับคําสั งซื อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชําระเงิน ทั งนี การจองซื อหรือการสั งซื อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหรือค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วและสิทธิของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนฯหรือบริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู ้
จองซื อหน่วยลงทุนที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หากมีดอกเบี ยรับเกิดขึ นในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ (1)
 (3) ทางบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที การเสนอขายครั งแรกมีผู้จองซื อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที 
จองซื อ หลังจากที บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วในกรณีที มีการจองซื อหน่วยลงทุนเกินกว่า
มูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงิน
ทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาทการจัดสรรหน่วยลงทุนที เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดย
ใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที ได้มีการบันทึกในระบบซื อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที สั งซื อ
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที สั งซื อโดยจํานวนที จัดสรรจะ
เป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ แต่ทั งนี บลจ. อินโนเทค ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
หากกรณีที มูลค่าที ได้รับการจัดสรรต่ํากว่า 5,000 บาท หรือ 500 หน่วย

5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรกไม่
ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื องจากเมื อสิ นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทั งนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่อไปได้

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินที ผู้สั งซื อระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง ให้แก่ผู้จองซื อภายในหนึ งเดือนนับ
แต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึง
วันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และสาขาบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน ได้ที ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯทุกวันในเวลาทําการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2)นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6.2.1 การขอเปิดบัญชี

1) ผู้สนใจที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจํานงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนชัดเจนและส่ง
หลักฐานประกอบคําขอตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได้

2) ผู้สนใจที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคําสั งเปิดบัญชีซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระบุเลขที ผู้ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อและส่งหลักฐานประกอบตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยไม่ต้องแสดงความจํานงสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

6.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุน

ก) การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้สั งซื อสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้สนใจซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนและยื นพร้อมชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ตามวิธีการที ระบุไว้
ในหัวข้อ 5.2.3 สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) ในกรณีที ผู้สั งซื อชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ
หรือแต่ละสํานักงานของผู้สนับสนุนฯ และสาขาที สั งซื อ หรือในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน
ที สั งซื อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์
สามารถเรียกเก็บได้ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เพียงแต่กรอกใบคําสั งซื อให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดําเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 14 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันสั งซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้วผู้
สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้ซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ งเพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันผู้ซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดําเนิน
การในวิธีการอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี จะต้องแสดงความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการสามารถสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
หรือทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เมื อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในข้อ 22. โดยในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใด
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว หรือ
ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที เกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์
ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามลําดับ ดังนี 

1) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน (ถ้ามี) หากในขณะนั น กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอื นของบริษัทจัดการมีมากว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการจะสับเปลี ยนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที มีความเสี ยงในระดับ
ใกล้เคียงกัน หรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่ก่อน

2) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีระดับความเสี ยงในระดับใกล้
เคียงกันหรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่

ข) การสั งซื อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1) ผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

เมื อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช ้(User name) และรหัสผ่าน
(Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งให้ทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Email address ซึ งจะสามารถใช้ในการสั งซื อ
ขายหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไปผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ มเติม

ในการสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์
ของบริษัทจัดการได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไปในการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอใช้
บริการนี ทราบการสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณีผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้บริการ
ซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการที หมายเลขโทรศัพท์ 026246333 โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต
ซึ งจะประกาศใน(www.innotechasset.com) หรือ ผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อ
นั น ซึ งผู้สั งซื อสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนเอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งซื อเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งใบ
ยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุในใบยืนยัน ทาง
บริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

2) ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสั งซื อ
หน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ได้ทุกวันตลอด 24 ชั วโมง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ใช้
บริการนี ทราบ การสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูและผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณี ผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั งซื อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที ถูกต้องเพื อเข้าสู่ระบบ จากนั นจึงเลือก
รหัสบริการซื อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั นตอนการสั งซื อ ระบบจะทบทวนการทํารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูก
ต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภาย
หลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั งซื อนั นเอกสารใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องพิมพ์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้
อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5
ข้อ 11 หรือข้อ 12

2) ขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ
19 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที สั งซื อและชําระเต็มจํานวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและภายในระยะเวลาที 
กําหนด จํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรรจะคํานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ งกรณีที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ คําสั งจ่ายเงิน และทําการสั ง
ซื อภายในกําหนดเวลารับฝากเช็ค บริษัทจัดการจะคํานวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน โดย
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ในวันที สั งซื อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์นั นสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที 
จํานวนเงินที ระบุในคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที ชําระ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนที ได้รับ
ชําระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที สั งซื อและได้รับค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที จดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั งซื อตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี ย
(ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ส่งซื อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4

6.2.4 ข้อจํากัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคําสั งซื อโดยผู้
ลงทุนที ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ นที อยู่ในต่างประเทศที มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดัง
กล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

(ข) ในการซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนใด ๆ ที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสั งซื อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุนและ / หรือจํานวนเงินของการสั งซื อดังกล่าว ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน

6.2.5 การหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวเมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทุนทั งนี เมื อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือเห็นควรให้รับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและติดประกาศดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ

ข้อกําหนดและข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดารสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วย
สามารถขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น
เวลา 15 วัน ที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯและจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ
เปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามข้อ 16.3 และ 16.4 เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 หรือ ข้อ 20 

2) รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16.3 และ
16.4 และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 

7.2.1 ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที 

(1) บริษัทจัดการ

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(3) Telebanking หรือ ทางโทรศัพท์

(4) บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ตามระยะ
เวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 และ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที สั งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

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

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี 

1) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที บริษัทจัดการกําหนด
การจ่ายเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ระบุในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมภายหลัง ภายใน 3 วัน
ทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขที ระบุในข้อ 10 

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนติดต่อขอรับเงินค่าขายด้วยตนเอง ณ ที ทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัท
จัดการได้ตั งแต ่3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็นต้นไป

4) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนําเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นในเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที ได้ระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้ง
แก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง นายทะเบียนหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนําเช็คดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นหรือทําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําการขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทั งนี หากธนาคารที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่า
ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์        0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้
บริการ หรือมูลค่าอื นๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตาม
ที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย
หน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง
โดย ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่า
อื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเฉพาะวันที บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันที สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนตามหัวข้อ 7.5 เรื องระยะเวลาในการรับซื อคืนเท่านั นสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลัง
จากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป การสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น ในวันทําการซื อ
ขายให้ถือว่าเป็นการสั งขาย คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการ
ซื อขายซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนนั น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนและราคารับซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้
ดูแลผลประโยชน์แล้วการสั งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
หยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดัง
กล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้านายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการ
จะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึ ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการโดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที ได้
รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เพื อนําไปชําระเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนปลายทาง

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวม
ถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน “อินโนเทค” ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนรวม “อินโนเทค” (กองทุนต้นทาง) เข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
(กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการได้เพื อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนบางรูปแบบในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับ
สนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ยังมิให้ดําเนินการในระยะแรก
ประกอบด้วย

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน)

(3) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(โอนออก) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือโอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางภายในห้าวันทําการนับแต่วันที บริษัทได้รับคําสั งสับเปลี ยนจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทําการเมื อมีการเลิก
โครงการตามข้อ 22 ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความยินยอมให้มีการโอนหน่วยลงทุนไว้ในใบจองซื อหน่วยลงทุนหรือใน
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนเข้าหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นการรักษาผลประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนฯ

8.2.1 รูปแบบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
จะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับ
เปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ เพื อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยที คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ได ้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
หากการสับเปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ
เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื นมายังกองทุนนี สามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนเข้า LTF จาก บลจ. อื น” โดย
ไม่ต้องระบุจํานวนเงินที ต้องการโอน พร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ไปยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงิน ที ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ตามที ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนและมีการนําส่ง
เงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั น ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื นใด เป็นเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นี บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.3อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท
จัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที 
กําหนดไว้ในกฎหมาย ภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื อ มิใช่การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการอื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

8.2.1.4 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(กองทุนปลายทาง) 

สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนออก LTF ไปยัง บลจ. อื น” โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน
ที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยน
ออกจากกองทุนต้นทาง ชื อกองทุนปลายทางและชื อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนดเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกอง
ทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําเช็ค หรือโอนเงิน
หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งสับ
เปลี ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยการลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้ประจําปีใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8.2.1.5 กรณีมีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเมื อมีการเลิกกองทุนรวมอันเนื องมาจากสาเหตุตามข้อ 22 ว่าด้วยเรื อง การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทาง
บริษัทจัดการทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื นของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทจัดการอื น โดยบริษัทจัดการมี ข้อกําหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนที มีลักษณะการ
ลงทุน ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทําการแจ้งความจํานงในเรื องดังกล่าวไว้ในใบ
คําสั งซื อกองทุนรวม

8.3 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในระยะแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการเฉพาะรูปแบบการสับเปลี ยนตามที ระบุในข้อ 8.2.1.2 เรื อง การสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี  1) ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผ่านบริการคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั งนี การสับเปลี ยนในรูปแบบอื น ๆ ตาม
ที ระบุในข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นั น จะยังไม่เปิดให้บริการ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้ได้เมื อใด
บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ ประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี 

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการตั งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น. ในราคาตามข้อ 8.4
ในการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (กรณีสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้อ 8.2.1.1 หรือ 8.2.1.2) หรือ ใบคําสั งรับโอน LTF จาก บลจ. อื น หรือ ใบคําสั งโอน LTF
ไปยัง บลจ. อื น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ให้ระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนจากกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะ
ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทําการถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนนั นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามีผลตามเกณฑ์ใน ข้อ 8.4

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการนี ได้ทุกวัน โดยผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา
6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) ได้ตลอด 24
ชั วโมง

การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซื อขายนั นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการให้ถือเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคํานวณราคาของวันทําการถัดไปใน
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการ
ดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของ บริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท ์0
2624 – 6333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการ
ใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com)  โดยปฏิบัติ ตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการ
ยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยบริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยสับเปลี ยนเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับ
จากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ ไม่กําหนด จํานวนเงินลงทุนแล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัด
จํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)  สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมด
เท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จัดการหากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเอกสาร ใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องโทรสารของผู้สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือเครื องพิมพ์ของผู้สั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั นไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวัน
ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํา
รายการที ระบุไว้ในใบยืนยันทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

การทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

8.4 ราคาขายและราคารับซื อคืนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนมีผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและราคารับซื อคืน ดังนี 

1) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกําหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขาย ณ สิ น
วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

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

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

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

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

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
  
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

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

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

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

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

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
  
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื อนไขที ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี(5 ปีหรือ 7 ปี)
ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนตั งแต่วันที  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ งไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีแล้ว

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

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

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

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

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

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

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท
สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
(2) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที จ่ายจริง
(3) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชีตามที จ่ายจริงโดยจะตัดจ่ายจากบริษัทจัดการตามที จ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล จํานวนที จ่ายจริง
(5) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง
(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค จํานวนที จ่ายจริง (ถ้าม)ี
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนบริษัทจัดการ จะ
คํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน
การคํานวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง และส่วนที เกินกว่า
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินงานจัดเก็บไว้บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทั งนี ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราร้อยละ 0.25 (รวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว)

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

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
[ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน]
ทั งนี ธุรกรรมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้หน่วยลงทุนหรือธุรกรรมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อครั ง
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

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

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

1.2  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

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

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

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

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

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็น
ชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2
การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

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

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใน
เรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 รวมภาษีมูลค่า
เพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

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

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

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

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

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

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

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

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

คําจํากัดความ

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

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

ตัวแทน / ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเอคควิตี โปรหุ้นระยะยาว

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือตัวแทนกําหนด

วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การที ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดหนึ ง หรือหน่วยลงทุน
ประเภทหนึ ง (“กองทุนต้นทางหรือหน่วยลงทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ งหรือหน่วยลงทุนอีก
ประเภทหนึ ง (“กองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุนปลายทาง”) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวก
ด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ น
วันทําการซื อขายนั น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

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

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

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัท จํากัด นั น

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT
CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

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

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

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

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

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

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

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

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

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

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  EQUITY PRO LTF 

1.3. ชื อย่อ :  EPLTF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

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

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื องของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โครงการจะนําเงินที ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ระยะสั น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ งจะช่วยให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ น โดยจะ
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit :
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
สมมติฐานที ใช้ในการคํานวณ :
1. ระดับความเชื อมั น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วันทําการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ํากว่า วันทําการ
ประเภทของ VaR ที บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี ยง : 
วิธีการวัดมูลค่าความเสี ยงด้านตลาด :

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

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

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :
กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี 

1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการดํารงอัตราส่วนดังกล่าวมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะ
เวลาที กองทุนมีความจําเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื อการดําเนินงานของกองทุน เช่น ในช่วงระยะเวลา 14
วันแรกนับแต่วันที ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และในช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนวันสิ นอายุโครงการหรือในกรณีที เกิด
สภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น ความผันผวนเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ทั งนี บริษัทจะรายงานการไม่ดํารง
อัตราส่วนดังกล่าวแก่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที กําหนด

2. อนึ งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื อป้องกันความผันผวน
ของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการลดหรือป้องกันความเสี ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในตราสารหนี ตราสารทุน สัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี สัดส่วนการลงทุน
ขึ นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั นๆ แล้วแต่กรณี

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย
ไทย ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด ดังนี 
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่

1.1.1    หุ้น
1.1.2    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (Share Warrants)
1.1.3    ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(TSR)
1.1.4    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบ
สําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5    ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1  1.1.4 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.2  ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่
1.2.1    พันธบัตร
1.2.2    ตั วเงินคลัง
1.2.3    หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4    ตั วแลกเงิน (B/E)
1.2.5    ตั วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.6    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8    ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.3  ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)
1.5    SN
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วนดังนี 

2.1   ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้
2.3   มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัด
ทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้อง

มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที ระบุในส่วน
ที  6 ข้อ 1
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.5.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บลจ. ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที เป็น SN ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ก่อน
การลงทุน
2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี 
ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ
ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั น
3. ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.  ธนาคารออมสิน
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ธนาคารพาณิชย์
1.2  บริษัทเงินทุน
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4  บริษัทหลักทรัพย์
1.5  บริษัทประกันภัย
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7  กองทุนฟื นฟู
1.8  นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.  ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 

2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating
อยู่ในอันดับ investment grade
2.2  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว
และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5  ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือ
และอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6   ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขาย ตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่า
เชื อถือและอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7  ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.  ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาํหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม

4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate))
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 

4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2  ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้อง
เรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดัง
กล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3
4.4.3  ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5   การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1  คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่
สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6  discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลัก
ทรัพย์ หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทํา
การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3  กองทุนฟื นฟู
1.4  ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5  ธนาคารพาณิชย์
1.6  บริษัทเงินทุน
1.7  บริษัทหลักทรัพย์
1.8  บริษัทประกันชีวิต
1.9   กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11  นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ มเติม
2.  หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 

3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลัก
ประกันดังนี 

3.1.1  เงินสด
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร
ที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4  ตั วแลกเงินหรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.6  ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7  หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF

3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้
บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5  ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 

3.5.2.1   บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2   ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใด
ดังนี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1.  ประเภท underlying
derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือ ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1  Derivatives on organized exchange
2.2.2  OTC derivatives ดังนี 
           2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3  ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม
3.หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที 
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
6.3.2ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิง
เสื อมเสียไป
6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที 

ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน SN ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี < 397 วันนับแต่วันที ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่
อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี > 397 วันนับแต่วันที ลงทุน ต้อง
ขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ตราสารที ลงทุนใน
benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 
5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั วไปของ  SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลัก
ทรัพย์ซื อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ น
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง
ประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขาย
ในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัท
ที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขาย
ใน SET)
5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายตาม 5.1
5.4 DW ที มี Issuer rating อยู่ในระดับ
Investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating
อยู่ในระดับ investment grade
    5.5.1 reverse repo
    5.5.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1
 ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท

ทุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที 
ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ว

แลกเงิน (B/E) หรือตั วสัญญาใช้เงิน
(P/N) ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่
สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอน
กรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45%
เฉลี ยในรอบปีบัญชีเว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุ
กองทุน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ
MF ที อายุกองทุนคง
เหลือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ทั งนี 
เฉพาะ MF ที มี อายุ
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 
2.1 B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไข
ห้ามเปลี ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 
(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน
รวมปิด และกองทุน buy & hold ที 
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดัง
กล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)

รวมกัน
ไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%

4 securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6
ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับ MF ทั วไป ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน SN ที มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของ
ข้อ 4 ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั วไปของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit
rating 

รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความ
เสี ยงที มีอยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มิใช่เพื อลดความเสี ยง (non
hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน

Global exposure
limit

จํากัด net exposure
ที เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ
NAV 

หมายเหตุ  :   สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ Product limit

ส่วนที  4 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใด
รายหนึ ง

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการ
ถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ ง
หนี กึ งทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึ ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี ภาค
รัฐไทย)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทํางบ
การเงิน (financial liability)* ของผู้ออก
ตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดย
ไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าวของเจ้า
หนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้
ยืมจากกิจการที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สิน
ทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของ ผู ้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้
ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี โดยเป็นตราสาร ที ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั งเว้นแต่
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที 
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ :
* หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให ้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออก
ตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั นโดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะ
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial
Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํา
งบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

3 หน่วย CIS ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS
ทั งหมดของ MF 
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน
ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที 5 :  การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที ไม่สามารถดํารงอายุเฉลี ยของ
ทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าวตามที กําหนด รวมทั งจัดส่งต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะ
กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมี คุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนท ี3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนแล้วจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนนั น
(5)ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) ตามที กําหนดในส่วนที  4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงานก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที 6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1.  ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)   จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที 
บริษัทจัดการ
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2.  ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดย
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และ
กําหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่ตํ่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอ
ขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนฯ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทั งใบจองซื อ/คําสั งซื อหน่วยลงทุน คําขอเปิดบัญชีได้ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทุกวันในเวลาทําการบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการและ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

5.2.2 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุนในครั งแรก

1) สําหรับผู้ที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื อสามารถจองซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุน
ไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคํา
เตือนเฉพาะสําหรับการลงทุน และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน พร้อมหลักฐานซึ งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี ไปที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หรือทางโทรสารของบริษัท
จัดการ สําหรับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญ

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประชาชน

2) สําหรับผู้ที มีบัญชีกองทุนอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้จองซื อที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ได้เปิดบัญชีไว้ ระบุเลขที ผู้ถือหน่วยและ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อให้ครบถ้วนชัดเจน ทั งนี 
ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5.2.3 การรับชําระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

ในการจองซื อหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนและไม่รับ
โอนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการอื น (บริษัทจัดการต้นทาง) เพื อมาลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษัทจัดการ (บริษัทจัดการปลายทาง) ทั งนี ในการชําระเงินค่าจองซื อ ผู้จองซื อหรือสั งซื อสามารถชําระเงิน
ได ้ โดยมีรายละเอียดดังนี 

(1) กรณีที จองซื อผ่านบริษัทจัดการผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์
เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)หรือเช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลง
วันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อกองทุนเปิด” 

(2) กรณีที จองซื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนอื น ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ โดยจะต้องลงวันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อ
กองทุนเปิด” 

เมื อสํานักงานผู้รับคําจองซื อข้างต้นได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื อแล้วสํานักงานผู้รับคําสั งซื อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชําระเงิน ทั งนี การจองซื อหรือการสั งซื อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหรือค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วและสิทธิของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนฯหรือบริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู ้
จองซื อหน่วยลงทุนที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หากมีดอกเบี ยรับเกิดขึ นในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ (1)
 (3) ทางบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที การเสนอขายครั งแรกมีผู้จองซื อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที 
จองซื อ หลังจากที บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วในกรณีที มีการจองซื อหน่วยลงทุนเกินกว่า
มูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงิน
ทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาทการจัดสรรหน่วยลงทุนที เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดย
ใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที ได้มีการบันทึกในระบบซื อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที สั งซื อ
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที สั งซื อโดยจํานวนที จัดสรรจะ
เป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ แต่ทั งนี บลจ. อินโนเทค ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
หากกรณีที มูลค่าที ได้รับการจัดสรรต่ํากว่า 5,000 บาท หรือ 500 หน่วย

5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรกไม่
ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื องจากเมื อสิ นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทั งนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่อไปได้

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินที ผู้สั งซื อระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง ให้แก่ผู้จองซื อภายในหนึ งเดือนนับ
แต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึง
วันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และสาขาบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน ได้ที ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯทุกวันในเวลาทําการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2)นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6.2.1 การขอเปิดบัญชี

1) ผู้สนใจที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจํานงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนชัดเจนและส่ง
หลักฐานประกอบคําขอตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได้

2) ผู้สนใจที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคําสั งเปิดบัญชีซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระบุเลขที ผู้ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อและส่งหลักฐานประกอบตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยไม่ต้องแสดงความจํานงสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

6.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุน

ก) การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้สั งซื อสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้สนใจซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนและยื นพร้อมชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ตามวิธีการที ระบุไว้
ในหัวข้อ 5.2.3 สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) ในกรณีที ผู้สั งซื อชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ
หรือแต่ละสํานักงานของผู้สนับสนุนฯ และสาขาที สั งซื อ หรือในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน
ที สั งซื อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์
สามารถเรียกเก็บได้ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เพียงแต่กรอกใบคําสั งซื อให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดําเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 14 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันสั งซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้วผู้
สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้ซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ งเพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันผู้ซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดําเนิน
การในวิธีการอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี จะต้องแสดงความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการสามารถสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
หรือทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เมื อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในข้อ 22. โดยในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใด
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว หรือ
ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที เกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์
ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามลําดับ ดังนี 

1) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน (ถ้ามี) หากในขณะนั น กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอื นของบริษัทจัดการมีมากว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการจะสับเปลี ยนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที มีความเสี ยงในระดับ
ใกล้เคียงกัน หรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่ก่อน

2) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีระดับความเสี ยงในระดับใกล้
เคียงกันหรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่

ข) การสั งซื อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1) ผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

เมื อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช ้(User name) และรหัสผ่าน
(Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งให้ทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Email address ซึ งจะสามารถใช้ในการสั งซื อ
ขายหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไปผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ มเติม

ในการสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์
ของบริษัทจัดการได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไปในการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอใช้
บริการนี ทราบการสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณีผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้บริการ
ซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการที หมายเลขโทรศัพท์ 026246333 โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต
ซึ งจะประกาศใน(www.innotechasset.com) หรือ ผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อ
นั น ซึ งผู้สั งซื อสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนเอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งซื อเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งใบ
ยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุในใบยืนยัน ทาง
บริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

2) ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสั งซื อ
หน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ได้ทุกวันตลอด 24 ชั วโมง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ใช้
บริการนี ทราบ การสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูและผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณี ผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั งซื อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที ถูกต้องเพื อเข้าสู่ระบบ จากนั นจึงเลือก
รหัสบริการซื อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั นตอนการสั งซื อ ระบบจะทบทวนการทํารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูก
ต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภาย
หลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั งซื อนั นเอกสารใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องพิมพ์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้
อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5
ข้อ 11 หรือข้อ 12

2) ขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ
19 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที สั งซื อและชําระเต็มจํานวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและภายในระยะเวลาที 
กําหนด จํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรรจะคํานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ งกรณีที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ คําสั งจ่ายเงิน และทําการสั ง
ซื อภายในกําหนดเวลารับฝากเช็ค บริษัทจัดการจะคํานวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน โดย
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ในวันที สั งซื อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์นั นสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที 
จํานวนเงินที ระบุในคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที ชําระ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนที ได้รับ
ชําระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที สั งซื อและได้รับค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที จดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั งซื อตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี ย
(ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ส่งซื อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4

6.2.4 ข้อจํากัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคําสั งซื อโดยผู้
ลงทุนที ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ นที อยู่ในต่างประเทศที มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดัง
กล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

(ข) ในการซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนใด ๆ ที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสั งซื อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุนและ / หรือจํานวนเงินของการสั งซื อดังกล่าว ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน

6.2.5 การหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวเมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทุนทั งนี เมื อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือเห็นควรให้รับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและติดประกาศดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ

ข้อกําหนดและข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดารสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วย
สามารถขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น
เวลา 15 วัน ที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯและจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ
เปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามข้อ 16.3 และ 16.4 เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 หรือ ข้อ 20 

2) รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16.3 และ
16.4 และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 

7.2.1 ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที 

(1) บริษัทจัดการ

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(3) Telebanking หรือ ทางโทรศัพท์

(4) บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ตามระยะ
เวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 และ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที สั งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

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

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี 

1) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที บริษัทจัดการกําหนด
การจ่ายเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ระบุในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมภายหลัง ภายใน 3 วัน
ทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขที ระบุในข้อ 10 

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนติดต่อขอรับเงินค่าขายด้วยตนเอง ณ ที ทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัท
จัดการได้ตั งแต ่3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็นต้นไป

4) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนําเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นในเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที ได้ระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้ง
แก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง นายทะเบียนหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนําเช็คดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นหรือทําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําการขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทั งนี หากธนาคารที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่า
ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์        0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้
บริการ หรือมูลค่าอื นๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตาม
ที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย
หน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง
โดย ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่า
อื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเฉพาะวันที บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันที สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนตามหัวข้อ 7.5 เรื องระยะเวลาในการรับซื อคืนเท่านั นสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลัง
จากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป การสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น ในวันทําการซื อ
ขายให้ถือว่าเป็นการสั งขาย คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการ
ซื อขายซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนนั น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนและราคารับซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้
ดูแลผลประโยชน์แล้วการสั งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
หยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดัง
กล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้านายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการ
จะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึ ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการโดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที ได้
รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เพื อนําไปชําระเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนปลายทาง

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวม
ถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน “อินโนเทค” ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนรวม “อินโนเทค” (กองทุนต้นทาง) เข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
(กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการได้เพื อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนบางรูปแบบในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับ
สนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ยังมิให้ดําเนินการในระยะแรก
ประกอบด้วย

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน)

(3) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(โอนออก) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือโอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางภายในห้าวันทําการนับแต่วันที บริษัทได้รับคําสั งสับเปลี ยนจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทําการเมื อมีการเลิก
โครงการตามข้อ 22 ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความยินยอมให้มีการโอนหน่วยลงทุนไว้ในใบจองซื อหน่วยลงทุนหรือใน
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนเข้าหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นการรักษาผลประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนฯ

8.2.1 รูปแบบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
จะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับ
เปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ เพื อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยที คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ได ้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
หากการสับเปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ
เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื นมายังกองทุนนี สามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนเข้า LTF จาก บลจ. อื น” โดย
ไม่ต้องระบุจํานวนเงินที ต้องการโอน พร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ไปยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงิน ที ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ตามที ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนและมีการนําส่ง
เงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั น ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื นใด เป็นเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นี บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.3อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท
จัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที 
กําหนดไว้ในกฎหมาย ภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื อ มิใช่การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการอื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

8.2.1.4 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(กองทุนปลายทาง) 

สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนออก LTF ไปยัง บลจ. อื น” โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน
ที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยน
ออกจากกองทุนต้นทาง ชื อกองทุนปลายทางและชื อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนดเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกอง
ทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําเช็ค หรือโอนเงิน
หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งสับ
เปลี ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยการลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้ประจําปีใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8.2.1.5 กรณีมีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเมื อมีการเลิกกองทุนรวมอันเนื องมาจากสาเหตุตามข้อ 22 ว่าด้วยเรื อง การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทาง
บริษัทจัดการทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื นของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทจัดการอื น โดยบริษัทจัดการมี ข้อกําหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนที มีลักษณะการ
ลงทุน ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทําการแจ้งความจํานงในเรื องดังกล่าวไว้ในใบ
คําสั งซื อกองทุนรวม

8.3 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในระยะแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการเฉพาะรูปแบบการสับเปลี ยนตามที ระบุในข้อ 8.2.1.2 เรื อง การสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี  1) ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผ่านบริการคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั งนี การสับเปลี ยนในรูปแบบอื น ๆ ตาม
ที ระบุในข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นั น จะยังไม่เปิดให้บริการ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้ได้เมื อใด
บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ ประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี 

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการตั งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น. ในราคาตามข้อ 8.4
ในการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (กรณีสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้อ 8.2.1.1 หรือ 8.2.1.2) หรือ ใบคําสั งรับโอน LTF จาก บลจ. อื น หรือ ใบคําสั งโอน LTF
ไปยัง บลจ. อื น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ให้ระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนจากกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะ
ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทําการถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนนั นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามีผลตามเกณฑ์ใน ข้อ 8.4

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการนี ได้ทุกวัน โดยผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา
6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) ได้ตลอด 24
ชั วโมง

การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซื อขายนั นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการให้ถือเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคํานวณราคาของวันทําการถัดไปใน
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการ
ดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของ บริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท ์0
2624 – 6333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการ
ใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com)  โดยปฏิบัติ ตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการ
ยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยบริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยสับเปลี ยนเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับ
จากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ ไม่กําหนด จํานวนเงินลงทุนแล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัด
จํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)  สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมด
เท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จัดการหากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเอกสาร ใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องโทรสารของผู้สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือเครื องพิมพ์ของผู้สั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั นไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวัน
ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํา
รายการที ระบุไว้ในใบยืนยันทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

การทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

8.4 ราคาขายและราคารับซื อคืนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนมีผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและราคารับซื อคืน ดังนี 

1) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกําหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขาย ณ สิ น
วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

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

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

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

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

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
  
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

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

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

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

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

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
  
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื อนไขที ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี(5 ปีหรือ 7 ปี)
ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนตั งแต่วันที  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ งไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีแล้ว

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

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

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

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

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

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

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท
สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
(2) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที จ่ายจริง
(3) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชีตามที จ่ายจริงโดยจะตัดจ่ายจากบริษัทจัดการตามที จ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล จํานวนที จ่ายจริง
(5) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง
(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค จํานวนที จ่ายจริง (ถ้าม)ี
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนบริษัทจัดการ จะ
คํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน
การคํานวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง และส่วนที เกินกว่า
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินงานจัดเก็บไว้บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทั งนี ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราร้อยละ 0.25 (รวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว)

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

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
[ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน]
ทั งนี ธุรกรรมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้หน่วยลงทุนหรือธุรกรรมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อครั ง
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

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

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

1.2  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

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

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

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

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

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็น
ชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2
การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

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

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใน
เรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 รวมภาษีมูลค่า
เพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

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

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

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

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

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

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

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

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

คําจํากัดความ

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

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

ตัวแทน / ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเอคควิตี โปรหุ้นระยะยาว

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือตัวแทนกําหนด

วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การที ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดหนึ ง หรือหน่วยลงทุน
ประเภทหนึ ง (“กองทุนต้นทางหรือหน่วยลงทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ งหรือหน่วยลงทุนอีก
ประเภทหนึ ง (“กองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุนปลายทาง”) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวก
ด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ น
วันทําการซื อขายนั น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

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

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

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัท จํากัด นั น

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT
CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

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

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

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

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

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

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

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

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

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

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  EQUITY PRO LTF 

1.3. ชื อย่อ :  EPLTF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

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

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื องของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โครงการจะนําเงินที ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ระยะสั น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ งจะช่วยให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ น โดยจะ
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit :
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
สมมติฐานที ใช้ในการคํานวณ :
1. ระดับความเชื อมั น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วันทําการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ํากว่า วันทําการ
ประเภทของ VaR ที บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี ยง : 
วิธีการวัดมูลค่าความเสี ยงด้านตลาด :

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

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

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :
กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี 

1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการดํารงอัตราส่วนดังกล่าวมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะ
เวลาที กองทุนมีความจําเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื อการดําเนินงานของกองทุน เช่น ในช่วงระยะเวลา 14
วันแรกนับแต่วันที ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และในช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนวันสิ นอายุโครงการหรือในกรณีที เกิด
สภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น ความผันผวนเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ทั งนี บริษัทจะรายงานการไม่ดํารง
อัตราส่วนดังกล่าวแก่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที กําหนด

2. อนึ งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื อป้องกันความผันผวน
ของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการลดหรือป้องกันความเสี ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในตราสารหนี ตราสารทุน สัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี สัดส่วนการลงทุน
ขึ นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั นๆ แล้วแต่กรณี

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย
ไทย ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด ดังนี 
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่

1.1.1    หุ้น
1.1.2    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (Share Warrants)
1.1.3    ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(TSR)
1.1.4    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบ
สําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5    ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1  1.1.4 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.2  ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่
1.2.1    พันธบัตร
1.2.2    ตั วเงินคลัง
1.2.3    หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4    ตั วแลกเงิน (B/E)
1.2.5    ตั วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.6    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8    ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.3  ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)
1.5    SN
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วนดังนี 

2.1   ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้
2.3   มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัด
ทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้อง

มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที ระบุในส่วน
ที  6 ข้อ 1
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.5.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บลจ. ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที เป็น SN ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ก่อน
การลงทุน
2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี 
ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ
ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั น
3. ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.  ธนาคารออมสิน
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ธนาคารพาณิชย์
1.2  บริษัทเงินทุน
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4  บริษัทหลักทรัพย์
1.5  บริษัทประกันภัย
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7  กองทุนฟื นฟู
1.8  นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.  ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 

2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating
อยู่ในอันดับ investment grade
2.2  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว
และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5  ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือ
และอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6   ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขาย ตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่า
เชื อถือและอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7  ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.  ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาํหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม

4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate))
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 

4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2  ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้อง
เรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดัง
กล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3
4.4.3  ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5   การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1  คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่
สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6  discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลัก
ทรัพย์ หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทํา
การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3  กองทุนฟื นฟู
1.4  ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5  ธนาคารพาณิชย์
1.6  บริษัทเงินทุน
1.7  บริษัทหลักทรัพย์
1.8  บริษัทประกันชีวิต
1.9   กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11  นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ มเติม
2.  หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 

3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลัก
ประกันดังนี 

3.1.1  เงินสด
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร
ที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4  ตั วแลกเงินหรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.6  ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7  หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF

3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้
บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5  ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 

3.5.2.1   บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2   ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใด
ดังนี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1.  ประเภท underlying
derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือ ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1  Derivatives on organized exchange
2.2.2  OTC derivatives ดังนี 
           2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3  ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม
3.หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที 
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
6.3.2ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิง
เสื อมเสียไป
6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที 

ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน SN ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี < 397 วันนับแต่วันที ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่
อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี > 397 วันนับแต่วันที ลงทุน ต้อง
ขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ตราสารที ลงทุนใน
benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 
5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั วไปของ  SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลัก
ทรัพย์ซื อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ น
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง
ประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขาย
ในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัท
ที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขาย
ใน SET)
5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายตาม 5.1
5.4 DW ที มี Issuer rating อยู่ในระดับ
Investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating
อยู่ในระดับ investment grade
    5.5.1 reverse repo
    5.5.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1
 ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท

ทุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที 
ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ว

แลกเงิน (B/E) หรือตั วสัญญาใช้เงิน
(P/N) ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่
สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอน
กรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45%
เฉลี ยในรอบปีบัญชีเว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุ
กองทุน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ
MF ที อายุกองทุนคง
เหลือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ทั งนี 
เฉพาะ MF ที มี อายุ
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 
2.1 B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไข
ห้ามเปลี ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 
(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน
รวมปิด และกองทุน buy & hold ที 
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดัง
กล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)

รวมกัน
ไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%

4 securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6
ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับ MF ทั วไป ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน SN ที มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของ
ข้อ 4 ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั วไปของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit
rating 

รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความ
เสี ยงที มีอยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มิใช่เพื อลดความเสี ยง (non
hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน

Global exposure
limit

จํากัด net exposure
ที เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ
NAV 

หมายเหตุ  :   สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ Product limit

ส่วนที  4 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใด
รายหนึ ง

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการ
ถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ ง
หนี กึ งทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึ ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี ภาค
รัฐไทย)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทํางบ
การเงิน (financial liability)* ของผู้ออก
ตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดย
ไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าวของเจ้า
หนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้
ยืมจากกิจการที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สิน
ทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของ ผู ้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้
ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี โดยเป็นตราสาร ที ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั งเว้นแต่
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที 
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ :
* หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให ้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออก
ตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั นโดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะ
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial
Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํา
งบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

3 หน่วย CIS ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS
ทั งหมดของ MF 
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน
ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที 5 :  การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที ไม่สามารถดํารงอายุเฉลี ยของ
ทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าวตามที กําหนด รวมทั งจัดส่งต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะ
กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมี คุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนท ี3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนแล้วจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนนั น
(5)ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) ตามที กําหนดในส่วนที  4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงานก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที 6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1.  ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)   จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที 
บริษัทจัดการ
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2.  ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดย
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และ
กําหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่ตํ่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอ
ขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนฯ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทั งใบจองซื อ/คําสั งซื อหน่วยลงทุน คําขอเปิดบัญชีได้ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทุกวันในเวลาทําการบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการและ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

5.2.2 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุนในครั งแรก

1) สําหรับผู้ที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื อสามารถจองซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุน
ไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคํา
เตือนเฉพาะสําหรับการลงทุน และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน พร้อมหลักฐานซึ งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี ไปที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หรือทางโทรสารของบริษัท
จัดการ สําหรับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญ

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประชาชน

2) สําหรับผู้ที มีบัญชีกองทุนอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้จองซื อที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ได้เปิดบัญชีไว้ ระบุเลขที ผู้ถือหน่วยและ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อให้ครบถ้วนชัดเจน ทั งนี 
ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5.2.3 การรับชําระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

ในการจองซื อหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนและไม่รับ
โอนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการอื น (บริษัทจัดการต้นทาง) เพื อมาลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษัทจัดการ (บริษัทจัดการปลายทาง) ทั งนี ในการชําระเงินค่าจองซื อ ผู้จองซื อหรือสั งซื อสามารถชําระเงิน
ได ้ โดยมีรายละเอียดดังนี 

(1) กรณีที จองซื อผ่านบริษัทจัดการผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์
เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)หรือเช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลง
วันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อกองทุนเปิด” 

(2) กรณีที จองซื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนอื น ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ โดยจะต้องลงวันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อ
กองทุนเปิด” 

เมื อสํานักงานผู้รับคําจองซื อข้างต้นได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื อแล้วสํานักงานผู้รับคําสั งซื อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชําระเงิน ทั งนี การจองซื อหรือการสั งซื อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหรือค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วและสิทธิของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนฯหรือบริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู ้
จองซื อหน่วยลงทุนที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หากมีดอกเบี ยรับเกิดขึ นในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ (1)
 (3) ทางบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที การเสนอขายครั งแรกมีผู้จองซื อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที 
จองซื อ หลังจากที บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วในกรณีที มีการจองซื อหน่วยลงทุนเกินกว่า
มูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงิน
ทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาทการจัดสรรหน่วยลงทุนที เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดย
ใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที ได้มีการบันทึกในระบบซื อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที สั งซื อ
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที สั งซื อโดยจํานวนที จัดสรรจะ
เป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ แต่ทั งนี บลจ. อินโนเทค ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
หากกรณีที มูลค่าที ได้รับการจัดสรรต่ํากว่า 5,000 บาท หรือ 500 หน่วย

5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรกไม่
ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื องจากเมื อสิ นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทั งนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่อไปได้

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินที ผู้สั งซื อระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง ให้แก่ผู้จองซื อภายในหนึ งเดือนนับ
แต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึง
วันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และสาขาบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน ได้ที ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯทุกวันในเวลาทําการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2)นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6.2.1 การขอเปิดบัญชี

1) ผู้สนใจที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจํานงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนชัดเจนและส่ง
หลักฐานประกอบคําขอตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได้

2) ผู้สนใจที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคําสั งเปิดบัญชีซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระบุเลขที ผู้ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อและส่งหลักฐานประกอบตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยไม่ต้องแสดงความจํานงสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

6.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุน

ก) การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้สั งซื อสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้สนใจซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนและยื นพร้อมชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ตามวิธีการที ระบุไว้
ในหัวข้อ 5.2.3 สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) ในกรณีที ผู้สั งซื อชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ
หรือแต่ละสํานักงานของผู้สนับสนุนฯ และสาขาที สั งซื อ หรือในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน
ที สั งซื อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์
สามารถเรียกเก็บได้ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เพียงแต่กรอกใบคําสั งซื อให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดําเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 14 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันสั งซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้วผู้
สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้ซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ งเพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันผู้ซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดําเนิน
การในวิธีการอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี จะต้องแสดงความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการสามารถสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
หรือทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เมื อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในข้อ 22. โดยในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใด
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว หรือ
ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที เกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์
ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามลําดับ ดังนี 

1) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน (ถ้ามี) หากในขณะนั น กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอื นของบริษัทจัดการมีมากว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการจะสับเปลี ยนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที มีความเสี ยงในระดับ
ใกล้เคียงกัน หรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่ก่อน

2) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีระดับความเสี ยงในระดับใกล้
เคียงกันหรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่

ข) การสั งซื อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1) ผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

เมื อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช ้(User name) และรหัสผ่าน
(Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งให้ทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Email address ซึ งจะสามารถใช้ในการสั งซื อ
ขายหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไปผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ มเติม

ในการสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์
ของบริษัทจัดการได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไปในการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอใช้
บริการนี ทราบการสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณีผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้บริการ
ซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการที หมายเลขโทรศัพท์ 026246333 โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต
ซึ งจะประกาศใน(www.innotechasset.com) หรือ ผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อ
นั น ซึ งผู้สั งซื อสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนเอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งซื อเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งใบ
ยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุในใบยืนยัน ทาง
บริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

2) ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสั งซื อ
หน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ได้ทุกวันตลอด 24 ชั วโมง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ใช้
บริการนี ทราบ การสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูและผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณี ผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั งซื อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที ถูกต้องเพื อเข้าสู่ระบบ จากนั นจึงเลือก
รหัสบริการซื อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั นตอนการสั งซื อ ระบบจะทบทวนการทํารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูก
ต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภาย
หลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั งซื อนั นเอกสารใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องพิมพ์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้
อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5
ข้อ 11 หรือข้อ 12

2) ขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ
19 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที สั งซื อและชําระเต็มจํานวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและภายในระยะเวลาที 
กําหนด จํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรรจะคํานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ งกรณีที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ คําสั งจ่ายเงิน และทําการสั ง
ซื อภายในกําหนดเวลารับฝากเช็ค บริษัทจัดการจะคํานวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน โดย
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ในวันที สั งซื อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์นั นสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที 
จํานวนเงินที ระบุในคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที ชําระ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนที ได้รับ
ชําระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที สั งซื อและได้รับค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที จดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั งซื อตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี ย
(ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ส่งซื อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4

6.2.4 ข้อจํากัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคําสั งซื อโดยผู้
ลงทุนที ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ นที อยู่ในต่างประเทศที มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดัง
กล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

(ข) ในการซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนใด ๆ ที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสั งซื อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุนและ / หรือจํานวนเงินของการสั งซื อดังกล่าว ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน

6.2.5 การหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวเมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทุนทั งนี เมื อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือเห็นควรให้รับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและติดประกาศดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ

ข้อกําหนดและข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดารสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วย
สามารถขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น
เวลา 15 วัน ที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯและจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ
เปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามข้อ 16.3 และ 16.4 เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 หรือ ข้อ 20 

2) รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16.3 และ
16.4 และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 

7.2.1 ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที 

(1) บริษัทจัดการ

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(3) Telebanking หรือ ทางโทรศัพท์

(4) บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ตามระยะ
เวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 และ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที สั งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

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

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี 

1) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที บริษัทจัดการกําหนด
การจ่ายเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ระบุในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมภายหลัง ภายใน 3 วัน
ทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขที ระบุในข้อ 10 

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนติดต่อขอรับเงินค่าขายด้วยตนเอง ณ ที ทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัท
จัดการได้ตั งแต ่3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็นต้นไป

4) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนําเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นในเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที ได้ระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้ง
แก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง นายทะเบียนหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนําเช็คดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นหรือทําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําการขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทั งนี หากธนาคารที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่า
ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์        0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้
บริการ หรือมูลค่าอื นๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตาม
ที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย
หน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง
โดย ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่า
อื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเฉพาะวันที บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันที สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนตามหัวข้อ 7.5 เรื องระยะเวลาในการรับซื อคืนเท่านั นสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลัง
จากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป การสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น ในวันทําการซื อ
ขายให้ถือว่าเป็นการสั งขาย คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการ
ซื อขายซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนนั น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนและราคารับซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้
ดูแลผลประโยชน์แล้วการสั งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
หยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดัง
กล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้านายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการ
จะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึ ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการโดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที ได้
รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เพื อนําไปชําระเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนปลายทาง

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวม
ถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน “อินโนเทค” ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนรวม “อินโนเทค” (กองทุนต้นทาง) เข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
(กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการได้เพื อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนบางรูปแบบในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับ
สนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ยังมิให้ดําเนินการในระยะแรก
ประกอบด้วย

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน)

(3) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(โอนออก) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือโอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางภายในห้าวันทําการนับแต่วันที บริษัทได้รับคําสั งสับเปลี ยนจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทําการเมื อมีการเลิก
โครงการตามข้อ 22 ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความยินยอมให้มีการโอนหน่วยลงทุนไว้ในใบจองซื อหน่วยลงทุนหรือใน
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนเข้าหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นการรักษาผลประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนฯ

8.2.1 รูปแบบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
จะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับ
เปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ เพื อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยที คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ได ้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
หากการสับเปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ
เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื นมายังกองทุนนี สามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนเข้า LTF จาก บลจ. อื น” โดย
ไม่ต้องระบุจํานวนเงินที ต้องการโอน พร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ไปยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงิน ที ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ตามที ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนและมีการนําส่ง
เงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั น ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื นใด เป็นเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นี บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.3อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท
จัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที 
กําหนดไว้ในกฎหมาย ภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื อ มิใช่การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการอื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

8.2.1.4 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(กองทุนปลายทาง) 

สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนออก LTF ไปยัง บลจ. อื น” โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน
ที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยน
ออกจากกองทุนต้นทาง ชื อกองทุนปลายทางและชื อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนดเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกอง
ทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําเช็ค หรือโอนเงิน
หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งสับ
เปลี ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยการลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้ประจําปีใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8.2.1.5 กรณีมีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเมื อมีการเลิกกองทุนรวมอันเนื องมาจากสาเหตุตามข้อ 22 ว่าด้วยเรื อง การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทาง
บริษัทจัดการทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื นของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทจัดการอื น โดยบริษัทจัดการมี ข้อกําหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนที มีลักษณะการ
ลงทุน ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทําการแจ้งความจํานงในเรื องดังกล่าวไว้ในใบ
คําสั งซื อกองทุนรวม

8.3 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในระยะแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการเฉพาะรูปแบบการสับเปลี ยนตามที ระบุในข้อ 8.2.1.2 เรื อง การสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี  1) ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผ่านบริการคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั งนี การสับเปลี ยนในรูปแบบอื น ๆ ตาม
ที ระบุในข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นั น จะยังไม่เปิดให้บริการ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้ได้เมื อใด
บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ ประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี 

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการตั งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น. ในราคาตามข้อ 8.4
ในการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (กรณีสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้อ 8.2.1.1 หรือ 8.2.1.2) หรือ ใบคําสั งรับโอน LTF จาก บลจ. อื น หรือ ใบคําสั งโอน LTF
ไปยัง บลจ. อื น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ให้ระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนจากกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะ
ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทําการถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนนั นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามีผลตามเกณฑ์ใน ข้อ 8.4

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการนี ได้ทุกวัน โดยผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา
6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) ได้ตลอด 24
ชั วโมง

การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซื อขายนั นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการให้ถือเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคํานวณราคาของวันทําการถัดไปใน
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการ
ดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของ บริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท ์0
2624 – 6333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการ
ใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com)  โดยปฏิบัติ ตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการ
ยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยบริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยสับเปลี ยนเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับ
จากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ ไม่กําหนด จํานวนเงินลงทุนแล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัด
จํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)  สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมด
เท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จัดการหากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเอกสาร ใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องโทรสารของผู้สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือเครื องพิมพ์ของผู้สั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั นไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวัน
ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํา
รายการที ระบุไว้ในใบยืนยันทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

การทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

8.4 ราคาขายและราคารับซื อคืนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนมีผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและราคารับซื อคืน ดังนี 

1) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกําหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขาย ณ สิ น
วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

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

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

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

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

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
  
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

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

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

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

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

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
  
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื อนไขที ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี(5 ปีหรือ 7 ปี)
ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนตั งแต่วันที  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ งไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีแล้ว

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

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

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

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

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

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

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท
สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
(2) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที จ่ายจริง
(3) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชีตามที จ่ายจริงโดยจะตัดจ่ายจากบริษัทจัดการตามที จ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล จํานวนที จ่ายจริง
(5) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง
(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค จํานวนที จ่ายจริง (ถ้าม)ี
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนบริษัทจัดการ จะ
คํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน
การคํานวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง และส่วนที เกินกว่า
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินงานจัดเก็บไว้บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทั งนี ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราร้อยละ 0.25 (รวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว)

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

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
[ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน]
ทั งนี ธุรกรรมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้หน่วยลงทุนหรือธุรกรรมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อครั ง
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

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

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

1.2  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

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

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

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

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

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็น
ชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2
การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

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

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใน
เรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 รวมภาษีมูลค่า
เพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

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

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

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

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

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

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

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

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

คําจํากัดความ

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

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

ตัวแทน / ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเอคควิตี โปรหุ้นระยะยาว

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือตัวแทนกําหนด

วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การที ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดหนึ ง หรือหน่วยลงทุน
ประเภทหนึ ง (“กองทุนต้นทางหรือหน่วยลงทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ งหรือหน่วยลงทุนอีก
ประเภทหนึ ง (“กองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุนปลายทาง”) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวก
ด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ น
วันทําการซื อขายนั น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

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

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

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัท จํากัด นั น

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT
CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

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

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

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

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

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

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

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

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

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

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  EQUITY PRO LTF 

1.3. ชื อย่อ :  EPLTF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

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

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื องของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โครงการจะนําเงินที ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ระยะสั น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ งจะช่วยให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ น โดยจะ
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit :
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
สมมติฐานที ใช้ในการคํานวณ :
1. ระดับความเชื อมั น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วันทําการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ํากว่า วันทําการ
ประเภทของ VaR ที บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี ยง : 
วิธีการวัดมูลค่าความเสี ยงด้านตลาด :

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

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

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :
กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี 

1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการดํารงอัตราส่วนดังกล่าวมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะ
เวลาที กองทุนมีความจําเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื อการดําเนินงานของกองทุน เช่น ในช่วงระยะเวลา 14
วันแรกนับแต่วันที ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และในช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนวันสิ นอายุโครงการหรือในกรณีที เกิด
สภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น ความผันผวนเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ทั งนี บริษัทจะรายงานการไม่ดํารง
อัตราส่วนดังกล่าวแก่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที กําหนด

2. อนึ งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื อป้องกันความผันผวน
ของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการลดหรือป้องกันความเสี ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในตราสารหนี ตราสารทุน สัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี สัดส่วนการลงทุน
ขึ นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั นๆ แล้วแต่กรณี

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย
ไทย ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด ดังนี 
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่

1.1.1    หุ้น
1.1.2    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (Share Warrants)
1.1.3    ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(TSR)
1.1.4    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบ
สําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5    ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1  1.1.4 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.2  ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่
1.2.1    พันธบัตร
1.2.2    ตั วเงินคลัง
1.2.3    หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4    ตั วแลกเงิน (B/E)
1.2.5    ตั วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.6    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8    ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.3  ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)
1.5    SN
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วนดังนี 

2.1   ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้
2.3   มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัด
ทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้อง

มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที ระบุในส่วน
ที  6 ข้อ 1
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.5.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บลจ. ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที เป็น SN ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ก่อน
การลงทุน
2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี 
ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ
ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั น
3. ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.  ธนาคารออมสิน
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ธนาคารพาณิชย์
1.2  บริษัทเงินทุน
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4  บริษัทหลักทรัพย์
1.5  บริษัทประกันภัย
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7  กองทุนฟื นฟู
1.8  นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.  ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 

2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating
อยู่ในอันดับ investment grade
2.2  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว
และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5  ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือ
และอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6   ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขาย ตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่า
เชื อถือและอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7  ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.  ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาํหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม

4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate))
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 

4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2  ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้อง
เรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดัง
กล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3
4.4.3  ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5   การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1  คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่
สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6  discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลัก
ทรัพย์ หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทํา
การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3  กองทุนฟื นฟู
1.4  ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5  ธนาคารพาณิชย์
1.6  บริษัทเงินทุน
1.7  บริษัทหลักทรัพย์
1.8  บริษัทประกันชีวิต
1.9   กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11  นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ มเติม
2.  หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 

3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลัก
ประกันดังนี 

3.1.1  เงินสด
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร
ที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4  ตั วแลกเงินหรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.6  ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7  หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF

3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้
บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5  ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 

3.5.2.1   บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2   ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใด
ดังนี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1.  ประเภท underlying
derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือ ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1  Derivatives on organized exchange
2.2.2  OTC derivatives ดังนี 
           2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3  ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม
3.หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที 
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
6.3.2ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิง
เสื อมเสียไป
6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที 

ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน SN ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี < 397 วันนับแต่วันที ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่
อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี > 397 วันนับแต่วันที ลงทุน ต้อง
ขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ตราสารที ลงทุนใน
benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 
5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั วไปของ  SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลัก
ทรัพย์ซื อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ น
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง
ประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขาย
ในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัท
ที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขาย
ใน SET)
5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายตาม 5.1
5.4 DW ที มี Issuer rating อยู่ในระดับ
Investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating
อยู่ในระดับ investment grade
    5.5.1 reverse repo
    5.5.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1
 ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท

ทุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที 
ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ว

แลกเงิน (B/E) หรือตั วสัญญาใช้เงิน
(P/N) ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่
สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอน
กรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45%
เฉลี ยในรอบปีบัญชีเว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุ
กองทุน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ
MF ที อายุกองทุนคง
เหลือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ทั งนี 
เฉพาะ MF ที มี อายุ
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 
2.1 B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไข
ห้ามเปลี ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 
(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน
รวมปิด และกองทุน buy & hold ที 
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดัง
กล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)

รวมกัน
ไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%

4 securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6
ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับ MF ทั วไป ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน SN ที มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของ
ข้อ 4 ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั วไปของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit
rating 

รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความ
เสี ยงที มีอยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มิใช่เพื อลดความเสี ยง (non
hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน

Global exposure
limit

จํากัด net exposure
ที เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ
NAV 

หมายเหตุ  :   สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ Product limit

ส่วนที  4 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใด
รายหนึ ง

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการ
ถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ ง
หนี กึ งทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึ ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี ภาค
รัฐไทย)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทํางบ
การเงิน (financial liability)* ของผู้ออก
ตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดย
ไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าวของเจ้า
หนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้
ยืมจากกิจการที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สิน
ทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของ ผู ้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้
ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี โดยเป็นตราสาร ที ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั งเว้นแต่
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที 
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ :
* หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให ้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออก
ตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั นโดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะ
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial
Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํา
งบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

3 หน่วย CIS ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS
ทั งหมดของ MF 
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน
ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที 5 :  การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที ไม่สามารถดํารงอายุเฉลี ยของ
ทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าวตามที กําหนด รวมทั งจัดส่งต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะ
กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมี คุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนท ี3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนแล้วจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนนั น
(5)ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) ตามที กําหนดในส่วนที  4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงานก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที 6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1.  ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)   จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที 
บริษัทจัดการ
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2.  ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดย
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และ
กําหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่ตํ่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอ
ขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนฯ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทั งใบจองซื อ/คําสั งซื อหน่วยลงทุน คําขอเปิดบัญชีได้ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทุกวันในเวลาทําการบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการและ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

5.2.2 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุนในครั งแรก

1) สําหรับผู้ที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื อสามารถจองซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุน
ไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคํา
เตือนเฉพาะสําหรับการลงทุน และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน พร้อมหลักฐานซึ งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี ไปที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หรือทางโทรสารของบริษัท
จัดการ สําหรับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญ

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประชาชน

2) สําหรับผู้ที มีบัญชีกองทุนอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้จองซื อที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ได้เปิดบัญชีไว้ ระบุเลขที ผู้ถือหน่วยและ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อให้ครบถ้วนชัดเจน ทั งนี 
ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5.2.3 การรับชําระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

ในการจองซื อหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนและไม่รับ
โอนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการอื น (บริษัทจัดการต้นทาง) เพื อมาลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษัทจัดการ (บริษัทจัดการปลายทาง) ทั งนี ในการชําระเงินค่าจองซื อ ผู้จองซื อหรือสั งซื อสามารถชําระเงิน
ได ้ โดยมีรายละเอียดดังนี 

(1) กรณีที จองซื อผ่านบริษัทจัดการผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์
เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)หรือเช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลง
วันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อกองทุนเปิด” 

(2) กรณีที จองซื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนอื น ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ โดยจะต้องลงวันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อ
กองทุนเปิด” 

เมื อสํานักงานผู้รับคําจองซื อข้างต้นได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื อแล้วสํานักงานผู้รับคําสั งซื อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชําระเงิน ทั งนี การจองซื อหรือการสั งซื อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหรือค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วและสิทธิของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนฯหรือบริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู ้
จองซื อหน่วยลงทุนที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หากมีดอกเบี ยรับเกิดขึ นในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ (1)
 (3) ทางบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที การเสนอขายครั งแรกมีผู้จองซื อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที 
จองซื อ หลังจากที บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วในกรณีที มีการจองซื อหน่วยลงทุนเกินกว่า
มูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงิน
ทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาทการจัดสรรหน่วยลงทุนที เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดย
ใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที ได้มีการบันทึกในระบบซื อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที สั งซื อ
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที สั งซื อโดยจํานวนที จัดสรรจะ
เป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ แต่ทั งนี บลจ. อินโนเทค ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
หากกรณีที มูลค่าที ได้รับการจัดสรรต่ํากว่า 5,000 บาท หรือ 500 หน่วย

5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรกไม่
ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื องจากเมื อสิ นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทั งนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่อไปได้

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินที ผู้สั งซื อระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง ให้แก่ผู้จองซื อภายในหนึ งเดือนนับ
แต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึง
วันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และสาขาบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน ได้ที ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯทุกวันในเวลาทําการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2)นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6.2.1 การขอเปิดบัญชี

1) ผู้สนใจที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจํานงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนชัดเจนและส่ง
หลักฐานประกอบคําขอตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได้

2) ผู้สนใจที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคําสั งเปิดบัญชีซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระบุเลขที ผู้ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อและส่งหลักฐานประกอบตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยไม่ต้องแสดงความจํานงสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

6.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุน

ก) การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้สั งซื อสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้สนใจซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนและยื นพร้อมชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ตามวิธีการที ระบุไว้
ในหัวข้อ 5.2.3 สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) ในกรณีที ผู้สั งซื อชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ
หรือแต่ละสํานักงานของผู้สนับสนุนฯ และสาขาที สั งซื อ หรือในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน
ที สั งซื อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์
สามารถเรียกเก็บได้ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เพียงแต่กรอกใบคําสั งซื อให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดําเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 14 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันสั งซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้วผู้
สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้ซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ งเพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันผู้ซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดําเนิน
การในวิธีการอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี จะต้องแสดงความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการสามารถสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
หรือทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เมื อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในข้อ 22. โดยในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใด
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว หรือ
ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที เกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์
ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามลําดับ ดังนี 

1) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน (ถ้ามี) หากในขณะนั น กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอื นของบริษัทจัดการมีมากว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการจะสับเปลี ยนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที มีความเสี ยงในระดับ
ใกล้เคียงกัน หรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่ก่อน

2) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีระดับความเสี ยงในระดับใกล้
เคียงกันหรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่

ข) การสั งซื อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1) ผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

เมื อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช ้(User name) และรหัสผ่าน
(Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งให้ทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Email address ซึ งจะสามารถใช้ในการสั งซื อ
ขายหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไปผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ มเติม

ในการสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์
ของบริษัทจัดการได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไปในการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอใช้
บริการนี ทราบการสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณีผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้บริการ
ซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการที หมายเลขโทรศัพท์ 026246333 โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต
ซึ งจะประกาศใน(www.innotechasset.com) หรือ ผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อ
นั น ซึ งผู้สั งซื อสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนเอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งซื อเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งใบ
ยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุในใบยืนยัน ทาง
บริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

2) ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสั งซื อ
หน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ได้ทุกวันตลอด 24 ชั วโมง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ใช้
บริการนี ทราบ การสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูและผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณี ผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั งซื อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที ถูกต้องเพื อเข้าสู่ระบบ จากนั นจึงเลือก
รหัสบริการซื อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั นตอนการสั งซื อ ระบบจะทบทวนการทํารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูก
ต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภาย
หลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั งซื อนั นเอกสารใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องพิมพ์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้
อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5
ข้อ 11 หรือข้อ 12

2) ขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ
19 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที สั งซื อและชําระเต็มจํานวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและภายในระยะเวลาที 
กําหนด จํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรรจะคํานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ งกรณีที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ คําสั งจ่ายเงิน และทําการสั ง
ซื อภายในกําหนดเวลารับฝากเช็ค บริษัทจัดการจะคํานวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน โดย
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ในวันที สั งซื อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์นั นสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที 
จํานวนเงินที ระบุในคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที ชําระ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนที ได้รับ
ชําระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที สั งซื อและได้รับค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที จดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั งซื อตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี ย
(ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ส่งซื อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4

6.2.4 ข้อจํากัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคําสั งซื อโดยผู้
ลงทุนที ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ นที อยู่ในต่างประเทศที มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดัง
กล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

(ข) ในการซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนใด ๆ ที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสั งซื อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุนและ / หรือจํานวนเงินของการสั งซื อดังกล่าว ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน

6.2.5 การหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวเมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทุนทั งนี เมื อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือเห็นควรให้รับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและติดประกาศดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ

ข้อกําหนดและข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดารสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วย
สามารถขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น
เวลา 15 วัน ที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯและจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ
เปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามข้อ 16.3 และ 16.4 เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 หรือ ข้อ 20 

2) รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16.3 และ
16.4 และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 

7.2.1 ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที 

(1) บริษัทจัดการ

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(3) Telebanking หรือ ทางโทรศัพท์

(4) บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ตามระยะ
เวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 และ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที สั งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

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

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี 

1) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที บริษัทจัดการกําหนด
การจ่ายเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ระบุในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมภายหลัง ภายใน 3 วัน
ทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขที ระบุในข้อ 10 

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนติดต่อขอรับเงินค่าขายด้วยตนเอง ณ ที ทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัท
จัดการได้ตั งแต ่3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็นต้นไป

4) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนําเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นในเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที ได้ระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้ง
แก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง นายทะเบียนหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนําเช็คดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นหรือทําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําการขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทั งนี หากธนาคารที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่า
ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์        0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้
บริการ หรือมูลค่าอื นๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตาม
ที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย
หน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง
โดย ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่า
อื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเฉพาะวันที บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันที สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนตามหัวข้อ 7.5 เรื องระยะเวลาในการรับซื อคืนเท่านั นสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลัง
จากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป การสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น ในวันทําการซื อ
ขายให้ถือว่าเป็นการสั งขาย คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการ
ซื อขายซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนนั น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนและราคารับซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้
ดูแลผลประโยชน์แล้วการสั งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
หยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดัง
กล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้านายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการ
จะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึ ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการโดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที ได้
รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เพื อนําไปชําระเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนปลายทาง

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวม
ถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน “อินโนเทค” ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนรวม “อินโนเทค” (กองทุนต้นทาง) เข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
(กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการได้เพื อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนบางรูปแบบในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับ
สนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ยังมิให้ดําเนินการในระยะแรก
ประกอบด้วย

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน)

(3) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(โอนออก) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือโอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางภายในห้าวันทําการนับแต่วันที บริษัทได้รับคําสั งสับเปลี ยนจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทําการเมื อมีการเลิก
โครงการตามข้อ 22 ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความยินยอมให้มีการโอนหน่วยลงทุนไว้ในใบจองซื อหน่วยลงทุนหรือใน
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนเข้าหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นการรักษาผลประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนฯ

8.2.1 รูปแบบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
จะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับ
เปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ เพื อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยที คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ได ้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
หากการสับเปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ
เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื นมายังกองทุนนี สามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนเข้า LTF จาก บลจ. อื น” โดย
ไม่ต้องระบุจํานวนเงินที ต้องการโอน พร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ไปยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงิน ที ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ตามที ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนและมีการนําส่ง
เงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั น ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื นใด เป็นเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นี บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.3อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท
จัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที 
กําหนดไว้ในกฎหมาย ภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื อ มิใช่การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการอื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

8.2.1.4 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(กองทุนปลายทาง) 

สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนออก LTF ไปยัง บลจ. อื น” โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน
ที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยน
ออกจากกองทุนต้นทาง ชื อกองทุนปลายทางและชื อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนดเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกอง
ทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําเช็ค หรือโอนเงิน
หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งสับ
เปลี ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยการลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้ประจําปีใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8.2.1.5 กรณีมีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเมื อมีการเลิกกองทุนรวมอันเนื องมาจากสาเหตุตามข้อ 22 ว่าด้วยเรื อง การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทาง
บริษัทจัดการทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื นของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทจัดการอื น โดยบริษัทจัดการมี ข้อกําหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนที มีลักษณะการ
ลงทุน ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทําการแจ้งความจํานงในเรื องดังกล่าวไว้ในใบ
คําสั งซื อกองทุนรวม

8.3 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในระยะแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการเฉพาะรูปแบบการสับเปลี ยนตามที ระบุในข้อ 8.2.1.2 เรื อง การสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี  1) ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผ่านบริการคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั งนี การสับเปลี ยนในรูปแบบอื น ๆ ตาม
ที ระบุในข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นั น จะยังไม่เปิดให้บริการ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้ได้เมื อใด
บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ ประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี 

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการตั งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น. ในราคาตามข้อ 8.4
ในการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (กรณีสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้อ 8.2.1.1 หรือ 8.2.1.2) หรือ ใบคําสั งรับโอน LTF จาก บลจ. อื น หรือ ใบคําสั งโอน LTF
ไปยัง บลจ. อื น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ให้ระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนจากกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะ
ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทําการถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนนั นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามีผลตามเกณฑ์ใน ข้อ 8.4

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการนี ได้ทุกวัน โดยผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา
6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) ได้ตลอด 24
ชั วโมง

การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซื อขายนั นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการให้ถือเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคํานวณราคาของวันทําการถัดไปใน
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการ
ดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของ บริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท ์0
2624 – 6333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการ
ใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com)  โดยปฏิบัติ ตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการ
ยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยบริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยสับเปลี ยนเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับ
จากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ ไม่กําหนด จํานวนเงินลงทุนแล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัด
จํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)  สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมด
เท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จัดการหากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเอกสาร ใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องโทรสารของผู้สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือเครื องพิมพ์ของผู้สั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั นไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวัน
ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํา
รายการที ระบุไว้ในใบยืนยันทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

การทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

8.4 ราคาขายและราคารับซื อคืนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนมีผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและราคารับซื อคืน ดังนี 

1) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกําหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขาย ณ สิ น
วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

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

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

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

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

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
  
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

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

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

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

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

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
  
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื อนไขที ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี(5 ปีหรือ 7 ปี)
ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนตั งแต่วันที  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ งไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีแล้ว

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

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

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

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

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

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

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท
สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
(2) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที จ่ายจริง
(3) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชีตามที จ่ายจริงโดยจะตัดจ่ายจากบริษัทจัดการตามที จ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล จํานวนที จ่ายจริง
(5) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง
(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค จํานวนที จ่ายจริง (ถ้าม)ี
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนบริษัทจัดการ จะ
คํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน
การคํานวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง และส่วนที เกินกว่า
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินงานจัดเก็บไว้บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทั งนี ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราร้อยละ 0.25 (รวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว)

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

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
[ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน]
ทั งนี ธุรกรรมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้หน่วยลงทุนหรือธุรกรรมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อครั ง
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

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

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

1.2  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

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

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

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

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

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็น
ชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2
การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

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

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใน
เรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 รวมภาษีมูลค่า
เพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

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

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

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

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

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

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

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

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

คําจํากัดความ

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

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

ตัวแทน / ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเอคควิตี โปรหุ้นระยะยาว

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือตัวแทนกําหนด

วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การที ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดหนึ ง หรือหน่วยลงทุน
ประเภทหนึ ง (“กองทุนต้นทางหรือหน่วยลงทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ งหรือหน่วยลงทุนอีก
ประเภทหนึ ง (“กองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุนปลายทาง”) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวก
ด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ น
วันทําการซื อขายนั น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

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

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

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัท จํากัด นั น

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT
CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

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

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

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

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

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

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

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

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

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

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  EQUITY PRO LTF 

1.3. ชื อย่อ :  EPLTF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

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

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื องของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โครงการจะนําเงินที ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ระยะสั น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ งจะช่วยให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ น โดยจะ
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit :
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
สมมติฐานที ใช้ในการคํานวณ :
1. ระดับความเชื อมั น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วันทําการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ํากว่า วันทําการ
ประเภทของ VaR ที บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี ยง : 
วิธีการวัดมูลค่าความเสี ยงด้านตลาด :

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

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

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :
กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี 

1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการดํารงอัตราส่วนดังกล่าวมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะ
เวลาที กองทุนมีความจําเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื อการดําเนินงานของกองทุน เช่น ในช่วงระยะเวลา 14
วันแรกนับแต่วันที ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และในช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนวันสิ นอายุโครงการหรือในกรณีที เกิด
สภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น ความผันผวนเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ทั งนี บริษัทจะรายงานการไม่ดํารง
อัตราส่วนดังกล่าวแก่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที กําหนด

2. อนึ งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื อป้องกันความผันผวน
ของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการลดหรือป้องกันความเสี ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในตราสารหนี ตราสารทุน สัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี สัดส่วนการลงทุน
ขึ นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั นๆ แล้วแต่กรณี

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย
ไทย ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด ดังนี 
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่

1.1.1    หุ้น
1.1.2    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (Share Warrants)
1.1.3    ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(TSR)
1.1.4    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบ
สําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5    ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1  1.1.4 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.2  ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่
1.2.1    พันธบัตร
1.2.2    ตั วเงินคลัง
1.2.3    หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4    ตั วแลกเงิน (B/E)
1.2.5    ตั วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.6    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8    ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.3  ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)
1.5    SN
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วนดังนี 

2.1   ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้
2.3   มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัด
ทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้อง

มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที ระบุในส่วน
ที  6 ข้อ 1
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.5.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บลจ. ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที เป็น SN ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ก่อน
การลงทุน
2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี 
ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ
ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั น
3. ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.  ธนาคารออมสิน
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ธนาคารพาณิชย์
1.2  บริษัทเงินทุน
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4  บริษัทหลักทรัพย์
1.5  บริษัทประกันภัย
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7  กองทุนฟื นฟู
1.8  นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.  ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 

2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating
อยู่ในอันดับ investment grade
2.2  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว
และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5  ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือ
และอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6   ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขาย ตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่า
เชื อถือและอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7  ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.  ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาํหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม

4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate))
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 

4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2  ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้อง
เรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดัง
กล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3
4.4.3  ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5   การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1  คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่
สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6  discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลัก
ทรัพย์ หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทํา
การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3  กองทุนฟื นฟู
1.4  ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5  ธนาคารพาณิชย์
1.6  บริษัทเงินทุน
1.7  บริษัทหลักทรัพย์
1.8  บริษัทประกันชีวิต
1.9   กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11  นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ มเติม
2.  หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 

3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลัก
ประกันดังนี 

3.1.1  เงินสด
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร
ที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4  ตั วแลกเงินหรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.6  ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7  หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF

3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้
บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5  ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 

3.5.2.1   บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2   ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใด
ดังนี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1.  ประเภท underlying
derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือ ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1  Derivatives on organized exchange
2.2.2  OTC derivatives ดังนี 
           2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3  ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม
3.หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที 
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
6.3.2ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิง
เสื อมเสียไป
6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที 

ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน SN ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี < 397 วันนับแต่วันที ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่
อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี > 397 วันนับแต่วันที ลงทุน ต้อง
ขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ตราสารที ลงทุนใน
benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 
5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั วไปของ  SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลัก
ทรัพย์ซื อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ น
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง
ประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขาย
ในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัท
ที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขาย
ใน SET)
5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายตาม 5.1
5.4 DW ที มี Issuer rating อยู่ในระดับ
Investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating
อยู่ในระดับ investment grade
    5.5.1 reverse repo
    5.5.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1
 ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท

ทุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที 
ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ว

แลกเงิน (B/E) หรือตั วสัญญาใช้เงิน
(P/N) ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่
สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอน
กรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45%
เฉลี ยในรอบปีบัญชีเว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุ
กองทุน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ
MF ที อายุกองทุนคง
เหลือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ทั งนี 
เฉพาะ MF ที มี อายุ
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 
2.1 B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไข
ห้ามเปลี ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 
(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน
รวมปิด และกองทุน buy & hold ที 
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดัง
กล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)

รวมกัน
ไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%

4 securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6
ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับ MF ทั วไป ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน SN ที มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของ
ข้อ 4 ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั วไปของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit
rating 

รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความ
เสี ยงที มีอยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มิใช่เพื อลดความเสี ยง (non
hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน

Global exposure
limit

จํากัด net exposure
ที เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ
NAV 

หมายเหตุ  :   สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ Product limit

ส่วนที  4 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใด
รายหนึ ง

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการ
ถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ ง
หนี กึ งทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึ ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี ภาค
รัฐไทย)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทํางบ
การเงิน (financial liability)* ของผู้ออก
ตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดย
ไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าวของเจ้า
หนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้
ยืมจากกิจการที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สิน
ทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของ ผู ้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้
ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี โดยเป็นตราสาร ที ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั งเว้นแต่
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที 
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ :
* หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให ้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออก
ตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั นโดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะ
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial
Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํา
งบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

3 หน่วย CIS ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS
ทั งหมดของ MF 
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน
ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที 5 :  การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที ไม่สามารถดํารงอายุเฉลี ยของ
ทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าวตามที กําหนด รวมทั งจัดส่งต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะ
กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมี คุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนท ี3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนแล้วจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนนั น
(5)ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) ตามที กําหนดในส่วนที  4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงานก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที 6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1.  ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)   จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที 
บริษัทจัดการ
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2.  ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดย
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และ
กําหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่ตํ่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอ
ขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนฯ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทั งใบจองซื อ/คําสั งซื อหน่วยลงทุน คําขอเปิดบัญชีได้ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทุกวันในเวลาทําการบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการและ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

5.2.2 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุนในครั งแรก

1) สําหรับผู้ที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื อสามารถจองซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุน
ไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคํา
เตือนเฉพาะสําหรับการลงทุน และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน พร้อมหลักฐานซึ งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี ไปที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หรือทางโทรสารของบริษัท
จัดการ สําหรับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญ

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประชาชน

2) สําหรับผู้ที มีบัญชีกองทุนอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้จองซื อที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ได้เปิดบัญชีไว้ ระบุเลขที ผู้ถือหน่วยและ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อให้ครบถ้วนชัดเจน ทั งนี 
ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5.2.3 การรับชําระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

ในการจองซื อหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนและไม่รับ
โอนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการอื น (บริษัทจัดการต้นทาง) เพื อมาลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษัทจัดการ (บริษัทจัดการปลายทาง) ทั งนี ในการชําระเงินค่าจองซื อ ผู้จองซื อหรือสั งซื อสามารถชําระเงิน
ได ้ โดยมีรายละเอียดดังนี 

(1) กรณีที จองซื อผ่านบริษัทจัดการผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์
เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)หรือเช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลง
วันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อกองทุนเปิด” 

(2) กรณีที จองซื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนอื น ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ โดยจะต้องลงวันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อ
กองทุนเปิด” 

เมื อสํานักงานผู้รับคําจองซื อข้างต้นได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื อแล้วสํานักงานผู้รับคําสั งซื อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชําระเงิน ทั งนี การจองซื อหรือการสั งซื อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหรือค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วและสิทธิของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนฯหรือบริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู ้
จองซื อหน่วยลงทุนที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หากมีดอกเบี ยรับเกิดขึ นในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ (1)
 (3) ทางบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที การเสนอขายครั งแรกมีผู้จองซื อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที 
จองซื อ หลังจากที บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วในกรณีที มีการจองซื อหน่วยลงทุนเกินกว่า
มูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงิน
ทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาทการจัดสรรหน่วยลงทุนที เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดย
ใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที ได้มีการบันทึกในระบบซื อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที สั งซื อ
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที สั งซื อโดยจํานวนที จัดสรรจะ
เป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ แต่ทั งนี บลจ. อินโนเทค ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
หากกรณีที มูลค่าที ได้รับการจัดสรรต่ํากว่า 5,000 บาท หรือ 500 หน่วย

5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรกไม่
ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื องจากเมื อสิ นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทั งนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่อไปได้

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินที ผู้สั งซื อระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง ให้แก่ผู้จองซื อภายในหนึ งเดือนนับ
แต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึง
วันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และสาขาบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน ได้ที ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯทุกวันในเวลาทําการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2)นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6.2.1 การขอเปิดบัญชี

1) ผู้สนใจที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจํานงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนชัดเจนและส่ง
หลักฐานประกอบคําขอตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได้

2) ผู้สนใจที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคําสั งเปิดบัญชีซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระบุเลขที ผู้ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อและส่งหลักฐานประกอบตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยไม่ต้องแสดงความจํานงสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

6.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุน

ก) การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้สั งซื อสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้สนใจซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนและยื นพร้อมชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ตามวิธีการที ระบุไว้
ในหัวข้อ 5.2.3 สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) ในกรณีที ผู้สั งซื อชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ
หรือแต่ละสํานักงานของผู้สนับสนุนฯ และสาขาที สั งซื อ หรือในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน
ที สั งซื อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์
สามารถเรียกเก็บได้ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เพียงแต่กรอกใบคําสั งซื อให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดําเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 14 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันสั งซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้วผู้
สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้ซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ งเพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันผู้ซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดําเนิน
การในวิธีการอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี จะต้องแสดงความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการสามารถสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
หรือทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เมื อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในข้อ 22. โดยในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใด
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว หรือ
ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที เกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์
ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามลําดับ ดังนี 

1) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน (ถ้ามี) หากในขณะนั น กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอื นของบริษัทจัดการมีมากว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการจะสับเปลี ยนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที มีความเสี ยงในระดับ
ใกล้เคียงกัน หรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่ก่อน

2) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีระดับความเสี ยงในระดับใกล้
เคียงกันหรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่

ข) การสั งซื อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1) ผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

เมื อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช ้(User name) และรหัสผ่าน
(Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งให้ทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Email address ซึ งจะสามารถใช้ในการสั งซื อ
ขายหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไปผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ มเติม

ในการสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์
ของบริษัทจัดการได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไปในการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอใช้
บริการนี ทราบการสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณีผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้บริการ
ซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการที หมายเลขโทรศัพท์ 026246333 โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต
ซึ งจะประกาศใน(www.innotechasset.com) หรือ ผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อ
นั น ซึ งผู้สั งซื อสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนเอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งซื อเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งใบ
ยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุในใบยืนยัน ทาง
บริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

2) ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสั งซื อ
หน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ได้ทุกวันตลอด 24 ชั วโมง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ใช้
บริการนี ทราบ การสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูและผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณี ผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั งซื อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที ถูกต้องเพื อเข้าสู่ระบบ จากนั นจึงเลือก
รหัสบริการซื อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั นตอนการสั งซื อ ระบบจะทบทวนการทํารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูก
ต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภาย
หลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั งซื อนั นเอกสารใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องพิมพ์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้
อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5
ข้อ 11 หรือข้อ 12

2) ขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ
19 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที สั งซื อและชําระเต็มจํานวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและภายในระยะเวลาที 
กําหนด จํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรรจะคํานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ งกรณีที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ คําสั งจ่ายเงิน และทําการสั ง
ซื อภายในกําหนดเวลารับฝากเช็ค บริษัทจัดการจะคํานวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน โดย
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ในวันที สั งซื อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์นั นสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที 
จํานวนเงินที ระบุในคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที ชําระ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนที ได้รับ
ชําระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที สั งซื อและได้รับค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที จดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั งซื อตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี ย
(ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ส่งซื อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4

6.2.4 ข้อจํากัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคําสั งซื อโดยผู้
ลงทุนที ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ นที อยู่ในต่างประเทศที มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดัง
กล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

(ข) ในการซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนใด ๆ ที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสั งซื อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุนและ / หรือจํานวนเงินของการสั งซื อดังกล่าว ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน

6.2.5 การหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวเมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทุนทั งนี เมื อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือเห็นควรให้รับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและติดประกาศดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ

ข้อกําหนดและข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดารสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วย
สามารถขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น
เวลา 15 วัน ที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯและจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ
เปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามข้อ 16.3 และ 16.4 เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 หรือ ข้อ 20 

2) รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16.3 และ
16.4 และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 

7.2.1 ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที 

(1) บริษัทจัดการ

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(3) Telebanking หรือ ทางโทรศัพท์

(4) บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ตามระยะ
เวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 และ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที สั งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

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

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี 

1) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที บริษัทจัดการกําหนด
การจ่ายเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ระบุในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมภายหลัง ภายใน 3 วัน
ทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขที ระบุในข้อ 10 

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนติดต่อขอรับเงินค่าขายด้วยตนเอง ณ ที ทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัท
จัดการได้ตั งแต ่3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็นต้นไป

4) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนําเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นในเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที ได้ระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้ง
แก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง นายทะเบียนหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนําเช็คดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นหรือทําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําการขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทั งนี หากธนาคารที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่า
ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์        0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้
บริการ หรือมูลค่าอื นๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตาม
ที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย
หน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง
โดย ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่า
อื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเฉพาะวันที บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันที สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนตามหัวข้อ 7.5 เรื องระยะเวลาในการรับซื อคืนเท่านั นสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลัง
จากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป การสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น ในวันทําการซื อ
ขายให้ถือว่าเป็นการสั งขาย คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการ
ซื อขายซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนนั น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนและราคารับซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้
ดูแลผลประโยชน์แล้วการสั งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
หยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดัง
กล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้านายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการ
จะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึ ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการโดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที ได้
รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เพื อนําไปชําระเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนปลายทาง

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวม
ถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน “อินโนเทค” ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนรวม “อินโนเทค” (กองทุนต้นทาง) เข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
(กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการได้เพื อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนบางรูปแบบในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับ
สนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ยังมิให้ดําเนินการในระยะแรก
ประกอบด้วย

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน)

(3) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(โอนออก) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือโอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางภายในห้าวันทําการนับแต่วันที บริษัทได้รับคําสั งสับเปลี ยนจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทําการเมื อมีการเลิก
โครงการตามข้อ 22 ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความยินยอมให้มีการโอนหน่วยลงทุนไว้ในใบจองซื อหน่วยลงทุนหรือใน
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนเข้าหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นการรักษาผลประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนฯ

8.2.1 รูปแบบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
จะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับ
เปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ เพื อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยที คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ได ้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
หากการสับเปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ
เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื นมายังกองทุนนี สามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนเข้า LTF จาก บลจ. อื น” โดย
ไม่ต้องระบุจํานวนเงินที ต้องการโอน พร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ไปยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงิน ที ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ตามที ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนและมีการนําส่ง
เงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั น ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื นใด เป็นเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นี บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.3อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท
จัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที 
กําหนดไว้ในกฎหมาย ภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื อ มิใช่การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการอื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

8.2.1.4 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(กองทุนปลายทาง) 

สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนออก LTF ไปยัง บลจ. อื น” โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน
ที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยน
ออกจากกองทุนต้นทาง ชื อกองทุนปลายทางและชื อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนดเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกอง
ทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําเช็ค หรือโอนเงิน
หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งสับ
เปลี ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยการลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้ประจําปีใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8.2.1.5 กรณีมีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเมื อมีการเลิกกองทุนรวมอันเนื องมาจากสาเหตุตามข้อ 22 ว่าด้วยเรื อง การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทาง
บริษัทจัดการทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื นของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทจัดการอื น โดยบริษัทจัดการมี ข้อกําหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนที มีลักษณะการ
ลงทุน ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทําการแจ้งความจํานงในเรื องดังกล่าวไว้ในใบ
คําสั งซื อกองทุนรวม

8.3 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในระยะแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการเฉพาะรูปแบบการสับเปลี ยนตามที ระบุในข้อ 8.2.1.2 เรื อง การสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี  1) ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผ่านบริการคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั งนี การสับเปลี ยนในรูปแบบอื น ๆ ตาม
ที ระบุในข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นั น จะยังไม่เปิดให้บริการ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้ได้เมื อใด
บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ ประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี 

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการตั งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น. ในราคาตามข้อ 8.4
ในการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (กรณีสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้อ 8.2.1.1 หรือ 8.2.1.2) หรือ ใบคําสั งรับโอน LTF จาก บลจ. อื น หรือ ใบคําสั งโอน LTF
ไปยัง บลจ. อื น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ให้ระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนจากกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะ
ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทําการถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนนั นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามีผลตามเกณฑ์ใน ข้อ 8.4

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการนี ได้ทุกวัน โดยผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา
6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) ได้ตลอด 24
ชั วโมง

การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซื อขายนั นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการให้ถือเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคํานวณราคาของวันทําการถัดไปใน
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการ
ดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของ บริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท ์0
2624 – 6333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการ
ใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com)  โดยปฏิบัติ ตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการ
ยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยบริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยสับเปลี ยนเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับ
จากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ ไม่กําหนด จํานวนเงินลงทุนแล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัด
จํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)  สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมด
เท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จัดการหากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเอกสาร ใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องโทรสารของผู้สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือเครื องพิมพ์ของผู้สั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั นไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวัน
ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํา
รายการที ระบุไว้ในใบยืนยันทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

การทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

8.4 ราคาขายและราคารับซื อคืนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนมีผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและราคารับซื อคืน ดังนี 

1) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกําหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขาย ณ สิ น
วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

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

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

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

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

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

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

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
  
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

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

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

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

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

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
  
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื อนไขที ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี(5 ปีหรือ 7 ปี)
ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนตั งแต่วันที  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ งไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีแล้ว

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท
สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
(2) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที จ่ายจริง
(3) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชีตามที จ่ายจริงโดยจะตัดจ่ายจากบริษัทจัดการตามที จ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล จํานวนที จ่ายจริง
(5) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง
(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค จํานวนที จ่ายจริง (ถ้าม)ี
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนบริษัทจัดการ จะ
คํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน
การคํานวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง และส่วนที เกินกว่า
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินงานจัดเก็บไว้บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทั งนี ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราร้อยละ 0.25 (รวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว)

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
[ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน]
ทั งนี ธุรกรรมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้หน่วยลงทุนหรือธุรกรรมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อครั ง
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1.  ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็น
ชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2
การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใน
เรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 รวมภาษีมูลค่า
เพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์บริษัท
(www.innotechasset.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

คําจํากัดความ

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ตัวแทน / ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเอคควิตี โปรหุ้นระยะยาว

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือตัวแทนกําหนด

วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การที ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดหนึ ง หรือหน่วยลงทุน
ประเภทหนึ ง (“กองทุนต้นทางหรือหน่วยลงทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ งหรือหน่วยลงทุนอีก
ประเภทหนึ ง (“กองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุนปลายทาง”) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวก
ด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ น
วันทําการซื อขายนั น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผูถ้ือหุ้น
ล่าสุด

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัท จํากัด นั น

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT
CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  EQUITY PRO LTF 

1.3. ชื อย่อ :  EPLTF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื องของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โครงการจะนําเงินที ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ระยะสั น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ งจะช่วยให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ น โดยจะ
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit :
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
สมมติฐานที ใช้ในการคํานวณ :
1. ระดับความเชื อมั น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วันทําการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ํากว่า วันทําการ
ประเภทของ VaR ที บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี ยง : 
วิธีการวัดมูลค่าความเสี ยงด้านตลาด :

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :
กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี 

1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการดํารงอัตราส่วนดังกล่าวมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะ
เวลาที กองทุนมีความจําเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื อการดําเนินงานของกองทุน เช่น ในช่วงระยะเวลา 14
วันแรกนับแต่วันที ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และในช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนวันสิ นอายุโครงการหรือในกรณีที เกิด
สภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น ความผันผวนเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ทั งนี บริษัทจะรายงานการไม่ดํารง
อัตราส่วนดังกล่าวแก่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที กําหนด

2. อนึ งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื อป้องกันความผันผวน
ของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการลดหรือป้องกันความเสี ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในตราสารหนี ตราสารทุน สัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี สัดส่วนการลงทุน
ขึ นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั นๆ แล้วแต่กรณี

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย
ไทย ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด ดังนี 
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่

1.1.1    หุ้น
1.1.2    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (Share Warrants)
1.1.3    ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(TSR)
1.1.4    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบ
สําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5    ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1  1.1.4 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.2  ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่
1.2.1    พันธบัตร
1.2.2    ตั วเงินคลัง
1.2.3    หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4    ตั วแลกเงิน (B/E)
1.2.5    ตั วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.6    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8    ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.3  ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)
1.5    SN
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วนดังนี 

2.1   ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้
2.3   มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัด
ทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้อง

มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที ระบุในส่วน
ที  6 ข้อ 1
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.5.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บลจ. ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที เป็น SN ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ก่อน
การลงทุน
2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี 
ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ
ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั น
3. ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.  ธนาคารออมสิน
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ธนาคารพาณิชย์
1.2  บริษัทเงินทุน
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4  บริษัทหลักทรัพย์
1.5  บริษัทประกันภัย
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7  กองทุนฟื นฟู
1.8  นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.  ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 

2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating
อยู่ในอันดับ investment grade
2.2  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว
และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5  ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือ
และอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6   ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขาย ตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่า
เชื อถือและอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7  ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.  ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาํหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม

4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate))
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 

4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2  ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้อง
เรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดัง
กล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3
4.4.3  ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5   การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1  คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่
สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6  discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลัก
ทรัพย์ หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทํา
การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3  กองทุนฟื นฟู
1.4  ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5  ธนาคารพาณิชย์
1.6  บริษัทเงินทุน
1.7  บริษัทหลักทรัพย์
1.8  บริษัทประกันชีวิต
1.9   กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11  นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ มเติม
2.  หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 

3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลัก
ประกันดังนี 

3.1.1  เงินสด
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร
ที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4  ตั วแลกเงินหรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.6  ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7  หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF

3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้
บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5  ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 

3.5.2.1   บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2   ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใด
ดังนี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1.  ประเภท underlying
derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือ ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1  Derivatives on organized exchange
2.2.2  OTC derivatives ดังนี 
           2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3  ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม
3.หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที 
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
6.3.2ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิง
เสื อมเสียไป
6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที 

ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน SN ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี < 397 วันนับแต่วันที ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่
อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี > 397 วันนับแต่วันที ลงทุน ต้อง
ขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ตราสารที ลงทุนใน
benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 
5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั วไปของ  SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลัก
ทรัพย์ซื อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ น
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง
ประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขาย
ในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัท
ที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขาย
ใน SET)
5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายตาม 5.1
5.4 DW ที มี Issuer rating อยู่ในระดับ
Investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating
อยู่ในระดับ investment grade
    5.5.1 reverse repo
    5.5.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1
 ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท

ทุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที 
ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ว

แลกเงิน (B/E) หรือตั วสัญญาใช้เงิน
(P/N) ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่
สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอน
กรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45%
เฉลี ยในรอบปีบัญชีเว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุ
กองทุน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ
MF ที อายุกองทุนคง
เหลือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ทั งนี 
เฉพาะ MF ที มี อายุ
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 
2.1 B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไข
ห้ามเปลี ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 
(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน
รวมปิด และกองทุน buy & hold ที 
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดัง
กล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)

รวมกัน
ไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%

4 securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6
ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับ MF ทั วไป ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน SN ที มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของ
ข้อ 4 ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั วไปของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit
rating 

รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความ
เสี ยงที มีอยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มิใช่เพื อลดความเสี ยง (non
hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน

Global exposure
limit

จํากัด net exposure
ที เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ
NAV 

หมายเหตุ  :   สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ Product limit

ส่วนที  4 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใด
รายหนึ ง

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการ
ถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ ง
หนี กึ งทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึ ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี ภาค
รัฐไทย)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทํางบ
การเงิน (financial liability)* ของผู้ออก
ตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดย
ไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าวของเจ้า
หนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้
ยืมจากกิจการที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สิน
ทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของ ผู ้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้
ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี โดยเป็นตราสาร ที ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั งเว้นแต่
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที 
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ :
* หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให ้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออก
ตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั นโดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะ
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial
Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํา
งบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

3 หน่วย CIS ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS
ทั งหมดของ MF 
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน
ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที 5 :  การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที ไม่สามารถดํารงอายุเฉลี ยของ
ทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าวตามที กําหนด รวมทั งจัดส่งต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะ
กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมี คุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนท ี3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนแล้วจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนนั น
(5)ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) ตามที กําหนดในส่วนที  4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงานก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที 6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1.  ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)   จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที 
บริษัทจัดการ
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2.  ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดย
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และ
กําหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่ตํ่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอ
ขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนฯ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทั งใบจองซื อ/คําสั งซื อหน่วยลงทุน คําขอเปิดบัญชีได้ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทุกวันในเวลาทําการบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการและ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

5.2.2 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุนในครั งแรก

1) สําหรับผู้ที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื อสามารถจองซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุน
ไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคํา
เตือนเฉพาะสําหรับการลงทุน และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน พร้อมหลักฐานซึ งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี ไปที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หรือทางโทรสารของบริษัท
จัดการ สําหรับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญ

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประชาชน

2) สําหรับผู้ที มีบัญชีกองทุนอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้จองซื อที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ได้เปิดบัญชีไว้ ระบุเลขที ผู้ถือหน่วยและ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อให้ครบถ้วนชัดเจน ทั งนี 
ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5.2.3 การรับชําระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

ในการจองซื อหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนและไม่รับ
โอนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการอื น (บริษัทจัดการต้นทาง) เพื อมาลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษัทจัดการ (บริษัทจัดการปลายทาง) ทั งนี ในการชําระเงินค่าจองซื อ ผู้จองซื อหรือสั งซื อสามารถชําระเงิน
ได ้ โดยมีรายละเอียดดังนี 

(1) กรณีที จองซื อผ่านบริษัทจัดการผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์
เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)หรือเช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลง
วันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อกองทุนเปิด” 

(2) กรณีที จองซื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนอื น ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ โดยจะต้องลงวันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อ
กองทุนเปิด” 

เมื อสํานักงานผู้รับคําจองซื อข้างต้นได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื อแล้วสํานักงานผู้รับคําสั งซื อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชําระเงิน ทั งนี การจองซื อหรือการสั งซื อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหรือค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วและสิทธิของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนฯหรือบริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู ้
จองซื อหน่วยลงทุนที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หากมีดอกเบี ยรับเกิดขึ นในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ (1)
 (3) ทางบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที การเสนอขายครั งแรกมีผู้จองซื อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที 
จองซื อ หลังจากที บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วในกรณีที มีการจองซื อหน่วยลงทุนเกินกว่า
มูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงิน
ทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาทการจัดสรรหน่วยลงทุนที เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดย
ใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที ได้มีการบันทึกในระบบซื อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที สั งซื อ
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที สั งซื อโดยจํานวนที จัดสรรจะ
เป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ แต่ทั งนี บลจ. อินโนเทค ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
หากกรณีที มูลค่าที ได้รับการจัดสรรต่ํากว่า 5,000 บาท หรือ 500 หน่วย

5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรกไม่
ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื องจากเมื อสิ นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทั งนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่อไปได้

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินที ผู้สั งซื อระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง ให้แก่ผู้จองซื อภายในหนึ งเดือนนับ
แต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึง
วันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และสาขาบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน ได้ที ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯทุกวันในเวลาทําการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2)นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6.2.1 การขอเปิดบัญชี

1) ผู้สนใจที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจํานงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนชัดเจนและส่ง
หลักฐานประกอบคําขอตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได้

2) ผู้สนใจที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคําสั งเปิดบัญชีซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระบุเลขที ผู้ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อและส่งหลักฐานประกอบตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยไม่ต้องแสดงความจํานงสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

6.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุน

ก) การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้สั งซื อสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้สนใจซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนและยื นพร้อมชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ตามวิธีการที ระบุไว้
ในหัวข้อ 5.2.3 สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) ในกรณีที ผู้สั งซื อชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ
หรือแต่ละสํานักงานของผู้สนับสนุนฯ และสาขาที สั งซื อ หรือในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน
ที สั งซื อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์
สามารถเรียกเก็บได้ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เพียงแต่กรอกใบคําสั งซื อให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดําเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 14 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันสั งซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้วผู้
สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้ซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ งเพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันผู้ซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดําเนิน
การในวิธีการอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี จะต้องแสดงความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการสามารถสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
หรือทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เมื อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในข้อ 22. โดยในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใด
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว หรือ
ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที เกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์
ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามลําดับ ดังนี 

1) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน (ถ้ามี) หากในขณะนั น กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอื นของบริษัทจัดการมีมากว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการจะสับเปลี ยนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที มีความเสี ยงในระดับ
ใกล้เคียงกัน หรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่ก่อน

2) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีระดับความเสี ยงในระดับใกล้
เคียงกันหรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่

ข) การสั งซื อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1) ผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

เมื อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช ้(User name) และรหัสผ่าน
(Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งให้ทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Email address ซึ งจะสามารถใช้ในการสั งซื อ
ขายหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไปผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ มเติม

ในการสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์
ของบริษัทจัดการได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไปในการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอใช้
บริการนี ทราบการสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณีผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้บริการ
ซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการที หมายเลขโทรศัพท์ 026246333 โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต
ซึ งจะประกาศใน(www.innotechasset.com) หรือ ผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อ
นั น ซึ งผู้สั งซื อสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนเอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งซื อเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งใบ
ยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุในใบยืนยัน ทาง
บริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

2) ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสั งซื อ
หน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ได้ทุกวันตลอด 24 ชั วโมง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ใช้
บริการนี ทราบ การสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูและผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณี ผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั งซื อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที ถูกต้องเพื อเข้าสู่ระบบ จากนั นจึงเลือก
รหัสบริการซื อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั นตอนการสั งซื อ ระบบจะทบทวนการทํารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูก
ต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภาย
หลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั งซื อนั นเอกสารใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องพิมพ์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้
อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5
ข้อ 11 หรือข้อ 12

2) ขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ
19 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที สั งซื อและชําระเต็มจํานวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและภายในระยะเวลาที 
กําหนด จํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรรจะคํานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ งกรณีที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ คําสั งจ่ายเงิน และทําการสั ง
ซื อภายในกําหนดเวลารับฝากเช็ค บริษัทจัดการจะคํานวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน โดย
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ในวันที สั งซื อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์นั นสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที 
จํานวนเงินที ระบุในคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที ชําระ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนที ได้รับ
ชําระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที สั งซื อและได้รับค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที จดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั งซื อตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี ย
(ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ส่งซื อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4

6.2.4 ข้อจํากัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคําสั งซื อโดยผู้
ลงทุนที ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ นที อยู่ในต่างประเทศที มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดัง
กล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

(ข) ในการซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนใด ๆ ที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสั งซื อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุนและ / หรือจํานวนเงินของการสั งซื อดังกล่าว ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน

6.2.5 การหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวเมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทุนทั งนี เมื อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือเห็นควรให้รับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและติดประกาศดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ

ข้อกําหนดและข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดารสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วย
สามารถขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น
เวลา 15 วัน ที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯและจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ
เปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามข้อ 16.3 และ 16.4 เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 หรือ ข้อ 20 

2) รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16.3 และ
16.4 และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 

7.2.1 ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที 

(1) บริษัทจัดการ

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(3) Telebanking หรือ ทางโทรศัพท์

(4) บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ตามระยะ
เวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 และ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที สั งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี 

1) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที บริษัทจัดการกําหนด
การจ่ายเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ระบุในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมภายหลัง ภายใน 3 วัน
ทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขที ระบุในข้อ 10 

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนติดต่อขอรับเงินค่าขายด้วยตนเอง ณ ที ทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัท
จัดการได้ตั งแต ่3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็นต้นไป

4) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนําเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นในเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที ได้ระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้ง
แก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง นายทะเบียนหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนําเช็คดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นหรือทําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําการขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทั งนี หากธนาคารที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่า
ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์        0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้
บริการ หรือมูลค่าอื นๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตาม
ที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย
หน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง
โดย ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่า
อื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเฉพาะวันที บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันที สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนตามหัวข้อ 7.5 เรื องระยะเวลาในการรับซื อคืนเท่านั นสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลัง
จากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป การสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น ในวันทําการซื อ
ขายให้ถือว่าเป็นการสั งขาย คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการ
ซื อขายซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนนั น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนและราคารับซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้
ดูแลผลประโยชน์แล้วการสั งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
หยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดัง
กล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้านายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการ
จะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึ ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการโดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที ได้
รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เพื อนําไปชําระเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนปลายทาง

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวม
ถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน “อินโนเทค” ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนรวม “อินโนเทค” (กองทุนต้นทาง) เข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
(กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการได้เพื อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนบางรูปแบบในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับ
สนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ยังมิให้ดําเนินการในระยะแรก
ประกอบด้วย

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน)

(3) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(โอนออก) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือโอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางภายในห้าวันทําการนับแต่วันที บริษัทได้รับคําสั งสับเปลี ยนจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทําการเมื อมีการเลิก
โครงการตามข้อ 22 ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความยินยอมให้มีการโอนหน่วยลงทุนไว้ในใบจองซื อหน่วยลงทุนหรือใน
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนเข้าหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นการรักษาผลประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนฯ

8.2.1 รูปแบบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
จะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับ
เปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ เพื อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยที คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ได ้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
หากการสับเปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ
เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื นมายังกองทุนนี สามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนเข้า LTF จาก บลจ. อื น” โดย
ไม่ต้องระบุจํานวนเงินที ต้องการโอน พร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ไปยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงิน ที ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ตามที ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนและมีการนําส่ง
เงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั น ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื นใด เป็นเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นี บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.3อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท
จัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที 
กําหนดไว้ในกฎหมาย ภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื อ มิใช่การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการอื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

8.2.1.4 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(กองทุนปลายทาง) 

สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนออก LTF ไปยัง บลจ. อื น” โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน
ที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยน
ออกจากกองทุนต้นทาง ชื อกองทุนปลายทางและชื อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนดเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกอง
ทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําเช็ค หรือโอนเงิน
หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งสับ
เปลี ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยการลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้ประจําปีใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8.2.1.5 กรณีมีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเมื อมีการเลิกกองทุนรวมอันเนื องมาจากสาเหตุตามข้อ 22 ว่าด้วยเรื อง การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทาง
บริษัทจัดการทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื นของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทจัดการอื น โดยบริษัทจัดการมี ข้อกําหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนที มีลักษณะการ
ลงทุน ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทําการแจ้งความจํานงในเรื องดังกล่าวไว้ในใบ
คําสั งซื อกองทุนรวม

8.3 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในระยะแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการเฉพาะรูปแบบการสับเปลี ยนตามที ระบุในข้อ 8.2.1.2 เรื อง การสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี  1) ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผ่านบริการคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั งนี การสับเปลี ยนในรูปแบบอื น ๆ ตาม
ที ระบุในข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นั น จะยังไม่เปิดให้บริการ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้ได้เมื อใด
บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ ประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี 

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการตั งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น. ในราคาตามข้อ 8.4
ในการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (กรณีสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้อ 8.2.1.1 หรือ 8.2.1.2) หรือ ใบคําสั งรับโอน LTF จาก บลจ. อื น หรือ ใบคําสั งโอน LTF
ไปยัง บลจ. อื น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ให้ระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนจากกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะ
ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทําการถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนนั นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามีผลตามเกณฑ์ใน ข้อ 8.4

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการนี ได้ทุกวัน โดยผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา
6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) ได้ตลอด 24
ชั วโมง

การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซื อขายนั นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการให้ถือเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคํานวณราคาของวันทําการถัดไปใน
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการ
ดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของ บริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท ์0
2624 – 6333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการ
ใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com)  โดยปฏิบัติ ตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการ
ยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยบริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยสับเปลี ยนเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับ
จากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ ไม่กําหนด จํานวนเงินลงทุนแล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัด
จํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)  สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมด
เท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จัดการหากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเอกสาร ใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องโทรสารของผู้สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือเครื องพิมพ์ของผู้สั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั นไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวัน
ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํา
รายการที ระบุไว้ในใบยืนยันทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

การทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

8.4 ราคาขายและราคารับซื อคืนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนมีผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและราคารับซื อคืน ดังนี 

1) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกําหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขาย ณ สิ น
วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรอง ข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่าง จากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
  
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
  
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื อนไขที ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี(5 ปีหรือ 7 ปี)
ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนตั งแต่วันที  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ งไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีแล้ว

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท
สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
(2) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที จ่ายจริง
(3) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชีตามที จ่ายจริงโดยจะตัดจ่ายจากบริษัทจัดการตามที จ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล จํานวนที จ่ายจริง
(5) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง
(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค จํานวนที จ่ายจริง (ถ้าม)ี
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนบริษัทจัดการ จะ
คํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน
การคํานวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง และส่วนที เกินกว่า
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินงานจัดเก็บไว้บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทั งนี ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราร้อยละ 0.25 (รวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว)

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
[ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน]
ทั งนี ธุรกรรมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้หน่วยลงทุนหรือธุรกรรมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อครั ง
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1.  ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็น
ชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2
การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใน
เรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 รวมภาษีมูลค่า
เพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์บริษัท
(www.innotechasset.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

คําจํากัดความ

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ตัวแทน / ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเอคควิตี โปรหุ้นระยะยาว

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือตัวแทนกําหนด

วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การที ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดหนึ ง หรือหน่วยลงทุน
ประเภทหนึ ง (“กองทุนต้นทางหรือหน่วยลงทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ งหรือหน่วยลงทุนอีก
ประเภทหนึ ง (“กองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุนปลายทาง”) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวก
ด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ น
วันทําการซื อขายนั น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผูถ้ือหุ้น
ล่าสุด

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัท จํากัด นั น

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT
CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  EQUITY PRO LTF 

1.3. ชื อย่อ :  EPLTF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื องของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โครงการจะนําเงินที ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ระยะสั น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ งจะช่วยให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ น โดยจะ
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit :
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
สมมติฐานที ใช้ในการคํานวณ :
1. ระดับความเชื อมั น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วันทําการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ํากว่า วันทําการ
ประเภทของ VaR ที บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี ยง : 
วิธีการวัดมูลค่าความเสี ยงด้านตลาด :

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :
กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี 

1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการดํารงอัตราส่วนดังกล่าวมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะ
เวลาที กองทุนมีความจําเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื อการดําเนินงานของกองทุน เช่น ในช่วงระยะเวลา 14
วันแรกนับแต่วันที ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และในช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนวันสิ นอายุโครงการหรือในกรณีที เกิด
สภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น ความผันผวนเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ทั งนี บริษัทจะรายงานการไม่ดํารง
อัตราส่วนดังกล่าวแก่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที กําหนด

2. อนึ งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื อป้องกันความผันผวน
ของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการลดหรือป้องกันความเสี ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในตราสารหนี ตราสารทุน สัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี สัดส่วนการลงทุน
ขึ นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั นๆ แล้วแต่กรณี

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย
ไทย ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด ดังนี 
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่

1.1.1    หุ้น
1.1.2    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (Share Warrants)
1.1.3    ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(TSR)
1.1.4    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบ
สําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5    ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1  1.1.4 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.2  ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่
1.2.1    พันธบัตร
1.2.2    ตั วเงินคลัง
1.2.3    หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4    ตั วแลกเงิน (B/E)
1.2.5    ตั วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.6    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8    ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.3  ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)
1.5    SN
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วนดังนี 

2.1   ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้
2.3   มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัด
ทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้อง

มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที ระบุในส่วน
ที  6 ข้อ 1
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.5.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บลจ. ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที เป็น SN ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ก่อน
การลงทุน
2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี 
ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ
ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั น
3. ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.  ธนาคารออมสิน
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ธนาคารพาณิชย์
1.2  บริษัทเงินทุน
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4  บริษัทหลักทรัพย์
1.5  บริษัทประกันภัย
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7  กองทุนฟื นฟู
1.8  นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.  ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 

2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating
อยู่ในอันดับ investment grade
2.2  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว
และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5  ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือ
และอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6   ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขาย ตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่า
เชื อถือและอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7  ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.  ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาํหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม

4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate))
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 

4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2  ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้อง
เรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดัง
กล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3
4.4.3  ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5   การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1  คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่
สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6  discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลัก
ทรัพย์ หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทํา
การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3  กองทุนฟื นฟู
1.4  ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5  ธนาคารพาณิชย์
1.6  บริษัทเงินทุน
1.7  บริษัทหลักทรัพย์
1.8  บริษัทประกันชีวิต
1.9   กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11  นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ มเติม
2.  หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 

3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลัก
ประกันดังนี 

3.1.1  เงินสด
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร
ที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4  ตั วแลกเงินหรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.6  ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7  หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF

3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้
บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5  ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 

3.5.2.1   บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2   ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใด
ดังนี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1.  ประเภท underlying
derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือ ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1  Derivatives on organized exchange
2.2.2  OTC derivatives ดังนี 
           2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3  ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม
3.หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที 
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
6.3.2ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิง
เสื อมเสียไป
6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที 

ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน SN ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี < 397 วันนับแต่วันที ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่
อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี > 397 วันนับแต่วันที ลงทุน ต้อง
ขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ตราสารที ลงทุนใน
benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 
5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั วไปของ  SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลัก
ทรัพย์ซื อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ น
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง
ประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขาย
ในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัท
ที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขาย
ใน SET)
5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายตาม 5.1
5.4 DW ที มี Issuer rating อยู่ในระดับ
Investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating
อยู่ในระดับ investment grade
    5.5.1 reverse repo
    5.5.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1
 ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท

ทุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที 
ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ว

แลกเงิน (B/E) หรือตั วสัญญาใช้เงิน
(P/N) ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่
สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอน
กรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45%
เฉลี ยในรอบปีบัญชีเว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุ
กองทุน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ
MF ที อายุกองทุนคง
เหลือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ทั งนี 
เฉพาะ MF ที มี อายุ
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 
2.1 B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไข
ห้ามเปลี ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 
(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน
รวมปิด และกองทุน buy & hold ที 
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดัง
กล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)

รวมกัน
ไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%

4 securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6
ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับ MF ทั วไป ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน SN ที มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของ
ข้อ 4 ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั วไปของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit
rating 

รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความ
เสี ยงที มีอยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มิใช่เพื อลดความเสี ยง (non
hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน

Global exposure
limit

จํากัด net exposure
ที เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ
NAV 

หมายเหตุ  :   สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ Product limit

ส่วนที  4 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใด
รายหนึ ง

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการ
ถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ ง
หนี กึ งทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึ ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี ภาค
รัฐไทย)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทํางบ
การเงิน (financial liability)* ของผู้ออก
ตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดย
ไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าวของเจ้า
หนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้
ยืมจากกิจการที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สิน
ทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของ ผู ้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้
ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี โดยเป็นตราสาร ที ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั งเว้นแต่
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที 
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ :
* หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให ้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออก
ตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั นโดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะ
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial
Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํา
งบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

3 หน่วย CIS ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS
ทั งหมดของ MF 
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน
ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที 5 :  การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที ไม่สามารถดํารงอายุเฉลี ยของ
ทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าวตามที กําหนด รวมทั งจัดส่งต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะ
กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมี คุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนท ี3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนแล้วจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนนั น
(5)ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) ตามที กําหนดในส่วนที  4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงานก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที 6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1.  ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)   จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที 
บริษัทจัดการ
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2.  ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดย
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และ
กําหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่ตํ่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอ
ขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนฯ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทั งใบจองซื อ/คําสั งซื อหน่วยลงทุน คําขอเปิดบัญชีได้ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทุกวันในเวลาทําการบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการและ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

5.2.2 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุนในครั งแรก

1) สําหรับผู้ที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื อสามารถจองซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุน
ไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคํา
เตือนเฉพาะสําหรับการลงทุน และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน พร้อมหลักฐานซึ งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี ไปที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หรือทางโทรสารของบริษัท
จัดการ สําหรับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญ

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประชาชน

2) สําหรับผู้ที มีบัญชีกองทุนอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้จองซื อที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ได้เปิดบัญชีไว้ ระบุเลขที ผู้ถือหน่วยและ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อให้ครบถ้วนชัดเจน ทั งนี 
ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5.2.3 การรับชําระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

ในการจองซื อหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนและไม่รับ
โอนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการอื น (บริษัทจัดการต้นทาง) เพื อมาลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษัทจัดการ (บริษัทจัดการปลายทาง) ทั งนี ในการชําระเงินค่าจองซื อ ผู้จองซื อหรือสั งซื อสามารถชําระเงิน
ได ้ โดยมีรายละเอียดดังนี 

(1) กรณีที จองซื อผ่านบริษัทจัดการผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์
เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)หรือเช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลง
วันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อกองทุนเปิด” 

(2) กรณีที จองซื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนอื น ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ โดยจะต้องลงวันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อ
กองทุนเปิด” 

เมื อสํานักงานผู้รับคําจองซื อข้างต้นได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื อแล้วสํานักงานผู้รับคําสั งซื อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชําระเงิน ทั งนี การจองซื อหรือการสั งซื อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหรือค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วและสิทธิของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนฯหรือบริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู ้
จองซื อหน่วยลงทุนที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หากมีดอกเบี ยรับเกิดขึ นในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ (1)
 (3) ทางบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที การเสนอขายครั งแรกมีผู้จองซื อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที 
จองซื อ หลังจากที บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วในกรณีที มีการจองซื อหน่วยลงทุนเกินกว่า
มูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงิน
ทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาทการจัดสรรหน่วยลงทุนที เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดย
ใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที ได้มีการบันทึกในระบบซื อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที สั งซื อ
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที สั งซื อโดยจํานวนที จัดสรรจะ
เป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ แต่ทั งนี บลจ. อินโนเทค ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
หากกรณีที มูลค่าที ได้รับการจัดสรรต่ํากว่า 5,000 บาท หรือ 500 หน่วย

5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรกไม่
ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื องจากเมื อสิ นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทั งนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่อไปได้

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินที ผู้สั งซื อระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง ให้แก่ผู้จองซื อภายในหนึ งเดือนนับ
แต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึง
วันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และสาขาบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน ได้ที ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯทุกวันในเวลาทําการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2)นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6.2.1 การขอเปิดบัญชี

1) ผู้สนใจที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจํานงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนชัดเจนและส่ง
หลักฐานประกอบคําขอตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได้

2) ผู้สนใจที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคําสั งเปิดบัญชีซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระบุเลขที ผู้ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อและส่งหลักฐานประกอบตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยไม่ต้องแสดงความจํานงสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

6.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุน

ก) การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้สั งซื อสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้สนใจซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนและยื นพร้อมชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ตามวิธีการที ระบุไว้
ในหัวข้อ 5.2.3 สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) ในกรณีที ผู้สั งซื อชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ
หรือแต่ละสํานักงานของผู้สนับสนุนฯ และสาขาที สั งซื อ หรือในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน
ที สั งซื อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์
สามารถเรียกเก็บได้ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เพียงแต่กรอกใบคําสั งซื อให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดําเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 14 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันสั งซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้วผู้
สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้ซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ งเพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันผู้ซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดําเนิน
การในวิธีการอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี จะต้องแสดงความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการสามารถสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
หรือทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เมื อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในข้อ 22. โดยในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใด
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว หรือ
ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที เกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์
ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามลําดับ ดังนี 

1) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน (ถ้ามี) หากในขณะนั น กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอื นของบริษัทจัดการมีมากว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการจะสับเปลี ยนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที มีความเสี ยงในระดับ
ใกล้เคียงกัน หรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่ก่อน

2) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีระดับความเสี ยงในระดับใกล้
เคียงกันหรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่

ข) การสั งซื อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1) ผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

เมื อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช ้(User name) และรหัสผ่าน
(Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งให้ทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Email address ซึ งจะสามารถใช้ในการสั งซื อ
ขายหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไปผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ มเติม

ในการสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์
ของบริษัทจัดการได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไปในการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอใช้
บริการนี ทราบการสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณีผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้บริการ
ซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการที หมายเลขโทรศัพท์ 026246333 โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต
ซึ งจะประกาศใน(www.innotechasset.com) หรือ ผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อ
นั น ซึ งผู้สั งซื อสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนเอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งซื อเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งใบ
ยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุในใบยืนยัน ทาง
บริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

2) ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสั งซื อ
หน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ได้ทุกวันตลอด 24 ชั วโมง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ใช้
บริการนี ทราบ การสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูและผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณี ผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั งซื อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที ถูกต้องเพื อเข้าสู่ระบบ จากนั นจึงเลือก
รหัสบริการซื อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั นตอนการสั งซื อ ระบบจะทบทวนการทํารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูก
ต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภาย
หลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั งซื อนั นเอกสารใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องพิมพ์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้
อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5
ข้อ 11 หรือข้อ 12

2) ขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ
19 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที สั งซื อและชําระเต็มจํานวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและภายในระยะเวลาที 
กําหนด จํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรรจะคํานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ งกรณีที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ คําสั งจ่ายเงิน และทําการสั ง
ซื อภายในกําหนดเวลารับฝากเช็ค บริษัทจัดการจะคํานวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน โดย
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ในวันที สั งซื อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์นั นสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที 
จํานวนเงินที ระบุในคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที ชําระ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนที ได้รับ
ชําระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที สั งซื อและได้รับค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที จดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั งซื อตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี ย
(ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ส่งซื อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4

6.2.4 ข้อจํากัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคําสั งซื อโดยผู้
ลงทุนที ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ นที อยู่ในต่างประเทศที มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดัง
กล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

(ข) ในการซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนใด ๆ ที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสั งซื อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุนและ / หรือจํานวนเงินของการสั งซื อดังกล่าว ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน

6.2.5 การหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวเมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทุนทั งนี เมื อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือเห็นควรให้รับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและติดประกาศดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ

ข้อกําหนดและข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดารสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วย
สามารถขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น
เวลา 15 วัน ที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯและจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ
เปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามข้อ 16.3 และ 16.4 เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 หรือ ข้อ 20 

2) รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16.3 และ
16.4 และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 

7.2.1 ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที 

(1) บริษัทจัดการ

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(3) Telebanking หรือ ทางโทรศัพท์

(4) บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ตามระยะ
เวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 และ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที สั งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี 

1) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที บริษัทจัดการกําหนด
การจ่ายเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ระบุในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมภายหลัง ภายใน 3 วัน
ทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขที ระบุในข้อ 10 

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนติดต่อขอรับเงินค่าขายด้วยตนเอง ณ ที ทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัท
จัดการได้ตั งแต ่3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็นต้นไป

4) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนําเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นในเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที ได้ระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้ง
แก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง นายทะเบียนหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนําเช็คดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นหรือทําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําการขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทั งนี หากธนาคารที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่า
ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์        0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้
บริการ หรือมูลค่าอื นๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตาม
ที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย
หน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง
โดย ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่า
อื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเฉพาะวันที บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันที สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนตามหัวข้อ 7.5 เรื องระยะเวลาในการรับซื อคืนเท่านั นสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลัง
จากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป การสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น ในวันทําการซื อ
ขายให้ถือว่าเป็นการสั งขาย คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการ
ซื อขายซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนนั น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนและราคารับซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้
ดูแลผลประโยชน์แล้วการสั งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
หยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดัง
กล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้านายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการ
จะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึ ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการโดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที ได้
รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เพื อนําไปชําระเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนปลายทาง

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวม
ถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน “อินโนเทค” ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนรวม “อินโนเทค” (กองทุนต้นทาง) เข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
(กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการได้เพื อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนบางรูปแบบในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับ
สนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ยังมิให้ดําเนินการในระยะแรก
ประกอบด้วย

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน)

(3) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(โอนออก) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือโอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางภายในห้าวันทําการนับแต่วันที บริษัทได้รับคําสั งสับเปลี ยนจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทําการเมื อมีการเลิก
โครงการตามข้อ 22 ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความยินยอมให้มีการโอนหน่วยลงทุนไว้ในใบจองซื อหน่วยลงทุนหรือใน
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนเข้าหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นการรักษาผลประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนฯ

8.2.1 รูปแบบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
จะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับ
เปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ เพื อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยที คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ได ้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
หากการสับเปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ
เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื นมายังกองทุนนี สามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนเข้า LTF จาก บลจ. อื น” โดย
ไม่ต้องระบุจํานวนเงินที ต้องการโอน พร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ไปยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงิน ที ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ตามที ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนและมีการนําส่ง
เงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั น ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื นใด เป็นเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นี บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.3อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท
จัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที 
กําหนดไว้ในกฎหมาย ภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื อ มิใช่การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการอื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

8.2.1.4 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(กองทุนปลายทาง) 

สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนออก LTF ไปยัง บลจ. อื น” โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน
ที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยน
ออกจากกองทุนต้นทาง ชื อกองทุนปลายทางและชื อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนดเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกอง
ทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําเช็ค หรือโอนเงิน
หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งสับ
เปลี ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยการลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้ประจําปีใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8.2.1.5 กรณีมีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเมื อมีการเลิกกองทุนรวมอันเนื องมาจากสาเหตุตามข้อ 22 ว่าด้วยเรื อง การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทาง
บริษัทจัดการทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื นของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทจัดการอื น โดยบริษัทจัดการมี ข้อกําหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนที มีลักษณะการ
ลงทุน ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทําการแจ้งความจํานงในเรื องดังกล่าวไว้ในใบ
คําสั งซื อกองทุนรวม

8.3 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในระยะแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการเฉพาะรูปแบบการสับเปลี ยนตามที ระบุในข้อ 8.2.1.2 เรื อง การสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี  1) ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผ่านบริการคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั งนี การสับเปลี ยนในรูปแบบอื น ๆ ตาม
ที ระบุในข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นั น จะยังไม่เปิดให้บริการ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้ได้เมื อใด
บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ ประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี 

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการตั งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น. ในราคาตามข้อ 8.4
ในการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (กรณีสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้อ 8.2.1.1 หรือ 8.2.1.2) หรือ ใบคําสั งรับโอน LTF จาก บลจ. อื น หรือ ใบคําสั งโอน LTF
ไปยัง บลจ. อื น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ให้ระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนจากกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะ
ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทําการถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนนั นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามีผลตามเกณฑ์ใน ข้อ 8.4

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการนี ได้ทุกวัน โดยผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา
6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) ได้ตลอด 24
ชั วโมง

การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซื อขายนั นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการให้ถือเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคํานวณราคาของวันทําการถัดไปใน
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการ
ดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของ บริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท ์0
2624 – 6333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการ
ใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com)  โดยปฏิบัติ ตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการ
ยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยบริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยสับเปลี ยนเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับ
จากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ ไม่กําหนด จํานวนเงินลงทุนแล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัด
จํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)  สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมด
เท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จัดการหากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเอกสาร ใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องโทรสารของผู้สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือเครื องพิมพ์ของผู้สั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั นไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวัน
ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํา
รายการที ระบุไว้ในใบยืนยันทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

การทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

8.4 ราคาขายและราคารับซื อคืนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนมีผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและราคารับซื อคืน ดังนี 

1) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกําหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขาย ณ สิ น
วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรอง ข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่าง จากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
  
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
  
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื อนไขที ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี(5 ปีหรือ 7 ปี)
ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนตั งแต่วันที  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ งไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีแล้ว

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท
สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
(2) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที จ่ายจริง
(3) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชีตามที จ่ายจริงโดยจะตัดจ่ายจากบริษัทจัดการตามที จ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล จํานวนที จ่ายจริง
(5) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง
(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค จํานวนที จ่ายจริง (ถ้าม)ี
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนบริษัทจัดการ จะ
คํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน
การคํานวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง และส่วนที เกินกว่า
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินงานจัดเก็บไว้บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทั งนี ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราร้อยละ 0.25 (รวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว)

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
[ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน]
ทั งนี ธุรกรรมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้หน่วยลงทุนหรือธุรกรรมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อครั ง
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1.  ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็น
ชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2
การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใน
เรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 รวมภาษีมูลค่า
เพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์บริษัท
(www.innotechasset.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

คําจํากัดความ

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ตัวแทน / ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเอคควิตี โปรหุ้นระยะยาว

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือตัวแทนกําหนด

วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การที ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดหนึ ง หรือหน่วยลงทุน
ประเภทหนึ ง (“กองทุนต้นทางหรือหน่วยลงทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ งหรือหน่วยลงทุนอีก
ประเภทหนึ ง (“กองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุนปลายทาง”) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวก
ด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ น
วันทําการซื อขายนั น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผูถ้ือหุ้น
ล่าสุด

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัท จํากัด นั น

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT
CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  EQUITY PRO LTF 

1.3. ชื อย่อ :  EPLTF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื องของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โครงการจะนําเงินที ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ระยะสั น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ งจะช่วยให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ น โดยจะ
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit :
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
สมมติฐานที ใช้ในการคํานวณ :
1. ระดับความเชื อมั น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วันทําการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ํากว่า วันทําการ
ประเภทของ VaR ที บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี ยง : 
วิธีการวัดมูลค่าความเสี ยงด้านตลาด :

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :
กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี 

1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการดํารงอัตราส่วนดังกล่าวมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะ
เวลาที กองทุนมีความจําเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื อการดําเนินงานของกองทุน เช่น ในช่วงระยะเวลา 14
วันแรกนับแต่วันที ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และในช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนวันสิ นอายุโครงการหรือในกรณีที เกิด
สภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น ความผันผวนเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ทั งนี บริษัทจะรายงานการไม่ดํารง
อัตราส่วนดังกล่าวแก่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที กําหนด

2. อนึ งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื อป้องกันความผันผวน
ของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการลดหรือป้องกันความเสี ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในตราสารหนี ตราสารทุน สัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี สัดส่วนการลงทุน
ขึ นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั นๆ แล้วแต่กรณี

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย
ไทย ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด ดังนี 
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่

1.1.1    หุ้น
1.1.2    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (Share Warrants)
1.1.3    ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(TSR)
1.1.4    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบ
สําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5    ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1  1.1.4 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.2  ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่
1.2.1    พันธบัตร
1.2.2    ตั วเงินคลัง
1.2.3    หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4    ตั วแลกเงิน (B/E)
1.2.5    ตั วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.6    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8    ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.3  ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)
1.5    SN
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วนดังนี 

2.1   ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้
2.3   มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัด
ทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้อง

มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที ระบุในส่วน
ที  6 ข้อ 1
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.5.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บลจ. ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที เป็น SN ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ก่อน
การลงทุน
2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี 
ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ
ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั น
3. ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.  ธนาคารออมสิน
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ธนาคารพาณิชย์
1.2  บริษัทเงินทุน
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4  บริษัทหลักทรัพย์
1.5  บริษัทประกันภัย
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7  กองทุนฟื นฟู
1.8  นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.  ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 

2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating
อยู่ในอันดับ investment grade
2.2  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว
และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5  ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือ
และอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6   ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขาย ตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่า
เชื อถือและอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7  ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.  ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาํหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม

4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate))
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 

4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2  ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้อง
เรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดัง
กล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3
4.4.3  ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5   การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1  คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่
สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6  discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลัก
ทรัพย์ หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทํา
การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3  กองทุนฟื นฟู
1.4  ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5  ธนาคารพาณิชย์
1.6  บริษัทเงินทุน
1.7  บริษัทหลักทรัพย์
1.8  บริษัทประกันชีวิต
1.9   กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11  นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ มเติม
2.  หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 

3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลัก
ประกันดังนี 

3.1.1  เงินสด
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร
ที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4  ตั วแลกเงินหรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.6  ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7  หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF

3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้
บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5  ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 

3.5.2.1   บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2   ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใด
ดังนี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1.  ประเภท underlying
derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือ ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1  Derivatives on organized exchange
2.2.2  OTC derivatives ดังนี 
           2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3  ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม
3.หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที 
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
6.3.2ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิง
เสื อมเสียไป
6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที 

ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน SN ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี < 397 วันนับแต่วันที ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่
อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี > 397 วันนับแต่วันที ลงทุน ต้อง
ขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ตราสารที ลงทุนใน
benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 
5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั วไปของ  SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลัก
ทรัพย์ซื อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ น
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง
ประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขาย
ในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัท
ที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขาย
ใน SET)
5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายตาม 5.1
5.4 DW ที มี Issuer rating อยู่ในระดับ
Investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating
อยู่ในระดับ investment grade
    5.5.1 reverse repo
    5.5.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1
 ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท

ทุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที 
ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ว

แลกเงิน (B/E) หรือตั วสัญญาใช้เงิน
(P/N) ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่
สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอน
กรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45%
เฉลี ยในรอบปีบัญชีเว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุ
กองทุน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ
MF ที อายุกองทุนคง
เหลือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ทั งนี 
เฉพาะ MF ที มี อายุ
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 
2.1 B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไข
ห้ามเปลี ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 
(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน
รวมปิด และกองทุน buy & hold ที 
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดัง
กล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)

รวมกัน
ไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%

4 securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6
ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับ MF ทั วไป ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน SN ที มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของ
ข้อ 4 ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั วไปของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit
rating 

รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความ
เสี ยงที มีอยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มิใช่เพื อลดความเสี ยง (non
hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน

Global exposure
limit

จํากัด net exposure
ที เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ
NAV 

หมายเหตุ  :   สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ Product limit

ส่วนที  4 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใด
รายหนึ ง

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการ
ถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ ง
หนี กึ งทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึ ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี ภาค
รัฐไทย)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทํางบ
การเงิน (financial liability)* ของผู้ออก
ตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดย
ไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าวของเจ้า
หนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้
ยืมจากกิจการที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สิน
ทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของ ผู ้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้
ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี โดยเป็นตราสาร ที ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั งเว้นแต่
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที 
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ :
* หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให ้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออก
ตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั นโดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะ
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial
Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํา
งบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

3 หน่วย CIS ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS
ทั งหมดของ MF 
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน
ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที 5 :  การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที ไม่สามารถดํารงอายุเฉลี ยของ
ทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าวตามที กําหนด รวมทั งจัดส่งต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะ
กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมี คุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนท ี3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนแล้วจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนนั น
(5)ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) ตามที กําหนดในส่วนที  4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงานก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที 6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1.  ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)   จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที 
บริษัทจัดการ
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2.  ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดย
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และ
กําหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่ตํ่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอ
ขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนฯ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทั งใบจองซื อ/คําสั งซื อหน่วยลงทุน คําขอเปิดบัญชีได้ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทุกวันในเวลาทําการบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการและ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

5.2.2 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุนในครั งแรก

1) สําหรับผู้ที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื อสามารถจองซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุน
ไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคํา
เตือนเฉพาะสําหรับการลงทุน และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน พร้อมหลักฐานซึ งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี ไปที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หรือทางโทรสารของบริษัท
จัดการ สําหรับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญ

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประชาชน

2) สําหรับผู้ที มีบัญชีกองทุนอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้จองซื อที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ได้เปิดบัญชีไว้ ระบุเลขที ผู้ถือหน่วยและ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อให้ครบถ้วนชัดเจน ทั งนี 
ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5.2.3 การรับชําระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

ในการจองซื อหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนและไม่รับ
โอนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการอื น (บริษัทจัดการต้นทาง) เพื อมาลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษัทจัดการ (บริษัทจัดการปลายทาง) ทั งนี ในการชําระเงินค่าจองซื อ ผู้จองซื อหรือสั งซื อสามารถชําระเงิน
ได ้ โดยมีรายละเอียดดังนี 

(1) กรณีที จองซื อผ่านบริษัทจัดการผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์
เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)หรือเช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลง
วันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อกองทุนเปิด” 

(2) กรณีที จองซื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนอื น ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ โดยจะต้องลงวันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อ
กองทุนเปิด” 

เมื อสํานักงานผู้รับคําจองซื อข้างต้นได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื อแล้วสํานักงานผู้รับคําสั งซื อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชําระเงิน ทั งนี การจองซื อหรือการสั งซื อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหรือค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วและสิทธิของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนฯหรือบริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู ้
จองซื อหน่วยลงทุนที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หากมีดอกเบี ยรับเกิดขึ นในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ (1)
 (3) ทางบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที การเสนอขายครั งแรกมีผู้จองซื อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที 
จองซื อ หลังจากที บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วในกรณีที มีการจองซื อหน่วยลงทุนเกินกว่า
มูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงิน
ทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาทการจัดสรรหน่วยลงทุนที เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดย
ใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที ได้มีการบันทึกในระบบซื อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที สั งซื อ
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที สั งซื อโดยจํานวนที จัดสรรจะ
เป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ แต่ทั งนี บลจ. อินโนเทค ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
หากกรณีที มูลค่าที ได้รับการจัดสรรต่ํากว่า 5,000 บาท หรือ 500 หน่วย

5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรกไม่
ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื องจากเมื อสิ นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทั งนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่อไปได้

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินที ผู้สั งซื อระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง ให้แก่ผู้จองซื อภายในหนึ งเดือนนับ
แต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึง
วันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และสาขาบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน ได้ที ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯทุกวันในเวลาทําการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2)นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6.2.1 การขอเปิดบัญชี

1) ผู้สนใจที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจํานงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนชัดเจนและส่ง
หลักฐานประกอบคําขอตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได้

2) ผู้สนใจที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคําสั งเปิดบัญชีซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระบุเลขที ผู้ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อและส่งหลักฐานประกอบตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยไม่ต้องแสดงความจํานงสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

6.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุน

ก) การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้สั งซื อสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้สนใจซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนและยื นพร้อมชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ตามวิธีการที ระบุไว้
ในหัวข้อ 5.2.3 สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) ในกรณีที ผู้สั งซื อชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ
หรือแต่ละสํานักงานของผู้สนับสนุนฯ และสาขาที สั งซื อ หรือในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน
ที สั งซื อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์
สามารถเรียกเก็บได้ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เพียงแต่กรอกใบคําสั งซื อให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดําเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 14 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันสั งซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้วผู้
สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้ซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ งเพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันผู้ซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดําเนิน
การในวิธีการอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี จะต้องแสดงความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการสามารถสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
หรือทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เมื อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในข้อ 22. โดยในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใด
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว หรือ
ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที เกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์
ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามลําดับ ดังนี 

1) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน (ถ้ามี) หากในขณะนั น กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอื นของบริษัทจัดการมีมากว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการจะสับเปลี ยนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที มีความเสี ยงในระดับ
ใกล้เคียงกัน หรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่ก่อน

2) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีระดับความเสี ยงในระดับใกล้
เคียงกันหรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่

ข) การสั งซื อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1) ผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

เมื อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช ้(User name) และรหัสผ่าน
(Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งให้ทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Email address ซึ งจะสามารถใช้ในการสั งซื อ
ขายหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไปผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ มเติม

ในการสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์
ของบริษัทจัดการได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไปในการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอใช้
บริการนี ทราบการสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณีผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้บริการ
ซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการที หมายเลขโทรศัพท์ 026246333 โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต
ซึ งจะประกาศใน(www.innotechasset.com) หรือ ผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อ
นั น ซึ งผู้สั งซื อสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนเอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งซื อเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งใบ
ยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุในใบยืนยัน ทาง
บริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

2) ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสั งซื อ
หน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ได้ทุกวันตลอด 24 ชั วโมง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ใช้
บริการนี ทราบ การสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูและผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณี ผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั งซื อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที ถูกต้องเพื อเข้าสู่ระบบ จากนั นจึงเลือก
รหัสบริการซื อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั นตอนการสั งซื อ ระบบจะทบทวนการทํารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูก
ต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภาย
หลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั งซื อนั นเอกสารใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องพิมพ์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้
อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5
ข้อ 11 หรือข้อ 12

2) ขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ
19 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที สั งซื อและชําระเต็มจํานวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและภายในระยะเวลาที 
กําหนด จํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรรจะคํานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ งกรณีที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ คําสั งจ่ายเงิน และทําการสั ง
ซื อภายในกําหนดเวลารับฝากเช็ค บริษัทจัดการจะคํานวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน โดย
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ในวันที สั งซื อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์นั นสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที 
จํานวนเงินที ระบุในคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที ชําระ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนที ได้รับ
ชําระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที สั งซื อและได้รับค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที จดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั งซื อตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี ย
(ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ส่งซื อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4

6.2.4 ข้อจํากัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคําสั งซื อโดยผู้
ลงทุนที ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ นที อยู่ในต่างประเทศที มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดัง
กล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

(ข) ในการซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนใด ๆ ที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสั งซื อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุนและ / หรือจํานวนเงินของการสั งซื อดังกล่าว ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน

6.2.5 การหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวเมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทุนทั งนี เมื อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือเห็นควรให้รับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและติดประกาศดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ

ข้อกําหนดและข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดารสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วย
สามารถขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น
เวลา 15 วัน ที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯและจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ
เปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามข้อ 16.3 และ 16.4 เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 หรือ ข้อ 20 

2) รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16.3 และ
16.4 และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 

7.2.1 ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที 

(1) บริษัทจัดการ

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(3) Telebanking หรือ ทางโทรศัพท์

(4) บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ตามระยะ
เวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 และ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที สั งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี 

1) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที บริษัทจัดการกําหนด
การจ่ายเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ระบุในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมภายหลัง ภายใน 3 วัน
ทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขที ระบุในข้อ 10 

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนติดต่อขอรับเงินค่าขายด้วยตนเอง ณ ที ทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัท
จัดการได้ตั งแต ่3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็นต้นไป

4) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนําเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นในเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที ได้ระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้ง
แก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง นายทะเบียนหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนําเช็คดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นหรือทําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําการขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทั งนี หากธนาคารที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่า
ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์        0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้
บริการ หรือมูลค่าอื นๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตาม
ที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย
หน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง
โดย ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่า
อื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเฉพาะวันที บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันที สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนตามหัวข้อ 7.5 เรื องระยะเวลาในการรับซื อคืนเท่านั นสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลัง
จากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป การสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น ในวันทําการซื อ
ขายให้ถือว่าเป็นการสั งขาย คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการ
ซื อขายซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนนั น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนและราคารับซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้
ดูแลผลประโยชน์แล้วการสั งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
หยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดัง
กล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้านายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการ
จะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึ ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการโดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที ได้
รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เพื อนําไปชําระเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนปลายทาง

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวม
ถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน “อินโนเทค” ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนรวม “อินโนเทค” (กองทุนต้นทาง) เข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
(กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการได้เพื อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนบางรูปแบบในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับ
สนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ยังมิให้ดําเนินการในระยะแรก
ประกอบด้วย

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน)

(3) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(โอนออก) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือโอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางภายในห้าวันทําการนับแต่วันที บริษัทได้รับคําสั งสับเปลี ยนจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทําการเมื อมีการเลิก
โครงการตามข้อ 22 ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความยินยอมให้มีการโอนหน่วยลงทุนไว้ในใบจองซื อหน่วยลงทุนหรือใน
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนเข้าหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นการรักษาผลประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนฯ

8.2.1 รูปแบบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
จะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับ
เปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ เพื อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยที คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ได ้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
หากการสับเปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ
เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื นมายังกองทุนนี สามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนเข้า LTF จาก บลจ. อื น” โดย
ไม่ต้องระบุจํานวนเงินที ต้องการโอน พร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ไปยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงิน ที ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ตามที ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนและมีการนําส่ง
เงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั น ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื นใด เป็นเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นี บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.3อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท
จัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที 
กําหนดไว้ในกฎหมาย ภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื อ มิใช่การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการอื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

8.2.1.4 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(กองทุนปลายทาง) 

สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนออก LTF ไปยัง บลจ. อื น” โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน
ที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยน
ออกจากกองทุนต้นทาง ชื อกองทุนปลายทางและชื อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนดเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกอง
ทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําเช็ค หรือโอนเงิน
หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งสับ
เปลี ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยการลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้ประจําปีใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8.2.1.5 กรณีมีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเมื อมีการเลิกกองทุนรวมอันเนื องมาจากสาเหตุตามข้อ 22 ว่าด้วยเรื อง การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทาง
บริษัทจัดการทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื นของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทจัดการอื น โดยบริษัทจัดการมี ข้อกําหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนที มีลักษณะการ
ลงทุน ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทําการแจ้งความจํานงในเรื องดังกล่าวไว้ในใบ
คําสั งซื อกองทุนรวม

8.3 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในระยะแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการเฉพาะรูปแบบการสับเปลี ยนตามที ระบุในข้อ 8.2.1.2 เรื อง การสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี  1) ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผ่านบริการคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั งนี การสับเปลี ยนในรูปแบบอื น ๆ ตาม
ที ระบุในข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นั น จะยังไม่เปิดให้บริการ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้ได้เมื อใด
บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ ประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี 

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการตั งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น. ในราคาตามข้อ 8.4
ในการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (กรณีสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้อ 8.2.1.1 หรือ 8.2.1.2) หรือ ใบคําสั งรับโอน LTF จาก บลจ. อื น หรือ ใบคําสั งโอน LTF
ไปยัง บลจ. อื น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ให้ระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนจากกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะ
ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทําการถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนนั นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามีผลตามเกณฑ์ใน ข้อ 8.4

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการนี ได้ทุกวัน โดยผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา
6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) ได้ตลอด 24
ชั วโมง

การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซื อขายนั นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการให้ถือเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคํานวณราคาของวันทําการถัดไปใน
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการ
ดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของ บริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท ์0
2624 – 6333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการ
ใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com)  โดยปฏิบัติ ตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการ
ยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยบริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยสับเปลี ยนเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับ
จากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ ไม่กําหนด จํานวนเงินลงทุนแล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัด
จํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)  สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมด
เท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จัดการหากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเอกสาร ใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องโทรสารของผู้สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือเครื องพิมพ์ของผู้สั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั นไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวัน
ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํา
รายการที ระบุไว้ในใบยืนยันทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

การทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

8.4 ราคาขายและราคารับซื อคืนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนมีผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและราคารับซื อคืน ดังนี 

1) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกําหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขาย ณ สิ น
วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรอง ข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่าง จากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
  
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
  
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื อนไขที ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี(5 ปีหรือ 7 ปี)
ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนตั งแต่วันที  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ งไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีแล้ว

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท
สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
(2) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที จ่ายจริง
(3) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชีตามที จ่ายจริงโดยจะตัดจ่ายจากบริษัทจัดการตามที จ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล จํานวนที จ่ายจริง
(5) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง
(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค จํานวนที จ่ายจริง (ถ้าม)ี
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนบริษัทจัดการ จะ
คํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน
การคํานวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง และส่วนที เกินกว่า
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินงานจัดเก็บไว้บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทั งนี ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราร้อยละ 0.25 (รวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว)

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
[ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน]
ทั งนี ธุรกรรมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้หน่วยลงทุนหรือธุรกรรมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อครั ง
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1.  ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็น
ชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2
การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใน
เรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 รวมภาษีมูลค่า
เพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์บริษัท
(www.innotechasset.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

คําจํากัดความ

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ตัวแทน / ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเอคควิตี โปรหุ้นระยะยาว

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือตัวแทนกําหนด

วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การที ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดหนึ ง หรือหน่วยลงทุน
ประเภทหนึ ง (“กองทุนต้นทางหรือหน่วยลงทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ งหรือหน่วยลงทุนอีก
ประเภทหนึ ง (“กองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุนปลายทาง”) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวก
ด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ น
วันทําการซื อขายนั น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผูถ้ือหุ้น
ล่าสุด

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัท จํากัด นั น

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT
CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  EQUITY PRO LTF 

1.3. ชื อย่อ :  EPLTF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื องของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โครงการจะนําเงินที ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ระยะสั น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ งจะช่วยให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ น โดยจะ
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit :
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
สมมติฐานที ใช้ในการคํานวณ :
1. ระดับความเชื อมั น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วันทําการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ํากว่า วันทําการ
ประเภทของ VaR ที บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี ยง : 
วิธีการวัดมูลค่าความเสี ยงด้านตลาด :

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :
กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี 

1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการดํารงอัตราส่วนดังกล่าวมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะ
เวลาที กองทุนมีความจําเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื อการดําเนินงานของกองทุน เช่น ในช่วงระยะเวลา 14
วันแรกนับแต่วันที ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และในช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนวันสิ นอายุโครงการหรือในกรณีที เกิด
สภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น ความผันผวนเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ทั งนี บริษัทจะรายงานการไม่ดํารง
อัตราส่วนดังกล่าวแก่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที กําหนด

2. อนึ งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื อป้องกันความผันผวน
ของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการลดหรือป้องกันความเสี ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในตราสารหนี ตราสารทุน สัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี สัดส่วนการลงทุน
ขึ นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั นๆ แล้วแต่กรณี

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย
ไทย ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด ดังนี 
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่

1.1.1    หุ้น
1.1.2    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (Share Warrants)
1.1.3    ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(TSR)
1.1.4    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบ
สําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5    ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1  1.1.4 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.2  ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่
1.2.1    พันธบัตร
1.2.2    ตั วเงินคลัง
1.2.3    หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4    ตั วแลกเงิน (B/E)
1.2.5    ตั วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.6    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8    ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.3  ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)
1.5    SN
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วนดังนี 

2.1   ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้
2.3   มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัด
ทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้อง

มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที ระบุในส่วน
ที  6 ข้อ 1
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.5.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บลจ. ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที เป็น SN ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ก่อน
การลงทุน
2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี 
ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ
ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั น
3. ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.  ธนาคารออมสิน
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ธนาคารพาณิชย์
1.2  บริษัทเงินทุน
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4  บริษัทหลักทรัพย์
1.5  บริษัทประกันภัย
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7  กองทุนฟื นฟู
1.8  นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.  ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 

2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating
อยู่ในอันดับ investment grade
2.2  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว
และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5  ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือ
และอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6   ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขาย ตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่า
เชื อถือและอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7  ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.  ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาํหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม

4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate))
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 

4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2  ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้อง
เรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดัง
กล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3
4.4.3  ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5   การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1  คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่
สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6  discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลัก
ทรัพย์ หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทํา
การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3  กองทุนฟื นฟู
1.4  ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5  ธนาคารพาณิชย์
1.6  บริษัทเงินทุน
1.7  บริษัทหลักทรัพย์
1.8  บริษัทประกันชีวิต
1.9   กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11  นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ มเติม
2.  หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 

3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลัก
ประกันดังนี 

3.1.1  เงินสด
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร
ที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4  ตั วแลกเงินหรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.6  ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7  หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF

3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้
บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5  ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 

3.5.2.1   บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2   ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใด
ดังนี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1.  ประเภท underlying
derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือ ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1  Derivatives on organized exchange
2.2.2  OTC derivatives ดังนี 
           2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3  ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม
3.หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที 
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
6.3.2ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิง
เสื อมเสียไป
6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที 

ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน SN ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี < 397 วันนับแต่วันที ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่
อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี > 397 วันนับแต่วันที ลงทุน ต้อง
ขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ตราสารที ลงทุนใน
benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 
5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั วไปของ  SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลัก
ทรัพย์ซื อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ น
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง
ประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขาย
ในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัท
ที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขาย
ใน SET)
5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายตาม 5.1
5.4 DW ที มี Issuer rating อยู่ในระดับ
Investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating
อยู่ในระดับ investment grade
    5.5.1 reverse repo
    5.5.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1
 ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท

ทุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที 
ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ว

แลกเงิน (B/E) หรือตั วสัญญาใช้เงิน
(P/N) ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่
สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอน
กรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45%
เฉลี ยในรอบปีบัญชีเว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุ
กองทุน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ
MF ที อายุกองทุนคง
เหลือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ทั งนี 
เฉพาะ MF ที มี อายุ
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 
2.1 B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไข
ห้ามเปลี ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 
(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน
รวมปิด และกองทุน buy & hold ที 
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดัง
กล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)

รวมกัน
ไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%

4 securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6
ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับ MF ทั วไป ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน SN ที มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของ
ข้อ 4 ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั วไปของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit
rating 

รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความ
เสี ยงที มีอยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มิใช่เพื อลดความเสี ยง (non
hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน

Global exposure
limit

จํากัด net exposure
ที เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ
NAV 

หมายเหตุ  :   สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ Product limit

ส่วนที  4 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใด
รายหนึ ง

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการ
ถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ ง
หนี กึ งทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึ ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี ภาค
รัฐไทย)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทํางบ
การเงิน (financial liability)* ของผู้ออก
ตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดย
ไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าวของเจ้า
หนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้
ยืมจากกิจการที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สิน
ทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของ ผู ้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้
ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี โดยเป็นตราสาร ที ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั งเว้นแต่
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที 
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ :
* หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให ้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออก
ตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั นโดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะ
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial
Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํา
งบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

3 หน่วย CIS ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS
ทั งหมดของ MF 
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน
ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที 5 :  การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที ไม่สามารถดํารงอายุเฉลี ยของ
ทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าวตามที กําหนด รวมทั งจัดส่งต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะ
กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมี คุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนท ี3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนแล้วจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนนั น
(5)ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) ตามที กําหนดในส่วนที  4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงานก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที 6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1.  ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)   จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที 
บริษัทจัดการ
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2.  ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดย
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และ
กําหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่ตํ่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอ
ขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนฯ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทั งใบจองซื อ/คําสั งซื อหน่วยลงทุน คําขอเปิดบัญชีได้ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทุกวันในเวลาทําการบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการและ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

5.2.2 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุนในครั งแรก

1) สําหรับผู้ที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื อสามารถจองซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุน
ไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคํา
เตือนเฉพาะสําหรับการลงทุน และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน พร้อมหลักฐานซึ งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี ไปที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หรือทางโทรสารของบริษัท
จัดการ สําหรับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญ

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประชาชน

2) สําหรับผู้ที มีบัญชีกองทุนอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้จองซื อที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ได้เปิดบัญชีไว้ ระบุเลขที ผู้ถือหน่วยและ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อให้ครบถ้วนชัดเจน ทั งนี 
ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5.2.3 การรับชําระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

ในการจองซื อหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนและไม่รับ
โอนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการอื น (บริษัทจัดการต้นทาง) เพื อมาลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษัทจัดการ (บริษัทจัดการปลายทาง) ทั งนี ในการชําระเงินค่าจองซื อ ผู้จองซื อหรือสั งซื อสามารถชําระเงิน
ได ้ โดยมีรายละเอียดดังนี 

(1) กรณีที จองซื อผ่านบริษัทจัดการผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์
เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)หรือเช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลง
วันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อกองทุนเปิด” 

(2) กรณีที จองซื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนอื น ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ โดยจะต้องลงวันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อ
กองทุนเปิด” 

เมื อสํานักงานผู้รับคําจองซื อข้างต้นได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื อแล้วสํานักงานผู้รับคําสั งซื อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชําระเงิน ทั งนี การจองซื อหรือการสั งซื อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหรือค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วและสิทธิของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนฯหรือบริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู ้
จองซื อหน่วยลงทุนที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หากมีดอกเบี ยรับเกิดขึ นในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ (1)
 (3) ทางบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที การเสนอขายครั งแรกมีผู้จองซื อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที 
จองซื อ หลังจากที บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วในกรณีที มีการจองซื อหน่วยลงทุนเกินกว่า
มูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงิน
ทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาทการจัดสรรหน่วยลงทุนที เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดย
ใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที ได้มีการบันทึกในระบบซื อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที สั งซื อ
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที สั งซื อโดยจํานวนที จัดสรรจะ
เป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ แต่ทั งนี บลจ. อินโนเทค ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
หากกรณีที มูลค่าที ได้รับการจัดสรรต่ํากว่า 5,000 บาท หรือ 500 หน่วย

5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรกไม่
ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื องจากเมื อสิ นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทั งนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่อไปได้

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินที ผู้สั งซื อระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง ให้แก่ผู้จองซื อภายในหนึ งเดือนนับ
แต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึง
วันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และสาขาบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน ได้ที ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯทุกวันในเวลาทําการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2)นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6.2.1 การขอเปิดบัญชี

1) ผู้สนใจที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจํานงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนชัดเจนและส่ง
หลักฐานประกอบคําขอตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได้

2) ผู้สนใจที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคําสั งเปิดบัญชีซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระบุเลขที ผู้ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อและส่งหลักฐานประกอบตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยไม่ต้องแสดงความจํานงสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

6.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุน

ก) การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้สั งซื อสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้สนใจซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนและยื นพร้อมชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ตามวิธีการที ระบุไว้
ในหัวข้อ 5.2.3 สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) ในกรณีที ผู้สั งซื อชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ
หรือแต่ละสํานักงานของผู้สนับสนุนฯ และสาขาที สั งซื อ หรือในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน
ที สั งซื อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์
สามารถเรียกเก็บได้ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เพียงแต่กรอกใบคําสั งซื อให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดําเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 14 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันสั งซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้วผู้
สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้ซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ งเพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันผู้ซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดําเนิน
การในวิธีการอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี จะต้องแสดงความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการสามารถสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
หรือทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เมื อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในข้อ 22. โดยในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใด
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว หรือ
ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที เกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์
ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามลําดับ ดังนี 

1) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน (ถ้ามี) หากในขณะนั น กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอื นของบริษัทจัดการมีมากว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการจะสับเปลี ยนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที มีความเสี ยงในระดับ
ใกล้เคียงกัน หรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่ก่อน

2) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีระดับความเสี ยงในระดับใกล้
เคียงกันหรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่

ข) การสั งซื อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1) ผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

เมื อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช ้(User name) และรหัสผ่าน
(Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งให้ทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Email address ซึ งจะสามารถใช้ในการสั งซื อ
ขายหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไปผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ มเติม

ในการสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์
ของบริษัทจัดการได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไปในการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอใช้
บริการนี ทราบการสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณีผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้บริการ
ซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการที หมายเลขโทรศัพท์ 026246333 โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต
ซึ งจะประกาศใน(www.innotechasset.com) หรือ ผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อ
นั น ซึ งผู้สั งซื อสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนเอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งซื อเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งใบ
ยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุในใบยืนยัน ทาง
บริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

2) ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสั งซื อ
หน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ได้ทุกวันตลอด 24 ชั วโมง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ใช้
บริการนี ทราบ การสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูและผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณี ผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั งซื อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที ถูกต้องเพื อเข้าสู่ระบบ จากนั นจึงเลือก
รหัสบริการซื อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั นตอนการสั งซื อ ระบบจะทบทวนการทํารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูก
ต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภาย
หลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั งซื อนั นเอกสารใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องพิมพ์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้
อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5
ข้อ 11 หรือข้อ 12

2) ขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ
19 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที สั งซื อและชําระเต็มจํานวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและภายในระยะเวลาที 
กําหนด จํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรรจะคํานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ งกรณีที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ คําสั งจ่ายเงิน และทําการสั ง
ซื อภายในกําหนดเวลารับฝากเช็ค บริษัทจัดการจะคํานวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน โดย
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ในวันที สั งซื อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์นั นสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที 
จํานวนเงินที ระบุในคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที ชําระ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนที ได้รับ
ชําระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที สั งซื อและได้รับค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที จดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั งซื อตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี ย
(ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ส่งซื อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4

6.2.4 ข้อจํากัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคําสั งซื อโดยผู้
ลงทุนที ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ นที อยู่ในต่างประเทศที มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดัง
กล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

(ข) ในการซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนใด ๆ ที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสั งซื อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุนและ / หรือจํานวนเงินของการสั งซื อดังกล่าว ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน

6.2.5 การหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวเมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทุนทั งนี เมื อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือเห็นควรให้รับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและติดประกาศดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ

ข้อกําหนดและข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดารสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วย
สามารถขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น
เวลา 15 วัน ที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯและจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ
เปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามข้อ 16.3 และ 16.4 เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 หรือ ข้อ 20 

2) รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16.3 และ
16.4 และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 

7.2.1 ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที 

(1) บริษัทจัดการ

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(3) Telebanking หรือ ทางโทรศัพท์

(4) บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ตามระยะ
เวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 และ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที สั งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี 

1) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที บริษัทจัดการกําหนด
การจ่ายเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ระบุในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมภายหลัง ภายใน 3 วัน
ทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขที ระบุในข้อ 10 

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนติดต่อขอรับเงินค่าขายด้วยตนเอง ณ ที ทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัท
จัดการได้ตั งแต ่3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็นต้นไป

4) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนําเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นในเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที ได้ระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้ง
แก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง นายทะเบียนหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนําเช็คดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นหรือทําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําการขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทั งนี หากธนาคารที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่า
ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์        0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้
บริการ หรือมูลค่าอื นๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตาม
ที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย
หน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง
โดย ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่า
อื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเฉพาะวันที บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันที สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนตามหัวข้อ 7.5 เรื องระยะเวลาในการรับซื อคืนเท่านั นสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลัง
จากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป การสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น ในวันทําการซื อ
ขายให้ถือว่าเป็นการสั งขาย คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการ
ซื อขายซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนนั น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนและราคารับซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้
ดูแลผลประโยชน์แล้วการสั งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
หยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดัง
กล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้านายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการ
จะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึ ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการโดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที ได้
รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เพื อนําไปชําระเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนปลายทาง

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวม
ถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน “อินโนเทค” ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนรวม “อินโนเทค” (กองทุนต้นทาง) เข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
(กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการได้เพื อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนบางรูปแบบในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับ
สนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ยังมิให้ดําเนินการในระยะแรก
ประกอบด้วย

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน)

(3) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(โอนออก) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือโอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางภายในห้าวันทําการนับแต่วันที บริษัทได้รับคําสั งสับเปลี ยนจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทําการเมื อมีการเลิก
โครงการตามข้อ 22 ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความยินยอมให้มีการโอนหน่วยลงทุนไว้ในใบจองซื อหน่วยลงทุนหรือใน
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนเข้าหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นการรักษาผลประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนฯ

8.2.1 รูปแบบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
จะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับ
เปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ เพื อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยที คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ได ้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
หากการสับเปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ
เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื นมายังกองทุนนี สามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนเข้า LTF จาก บลจ. อื น” โดย
ไม่ต้องระบุจํานวนเงินที ต้องการโอน พร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ไปยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงิน ที ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ตามที ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนและมีการนําส่ง
เงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั น ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื นใด เป็นเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นี บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.3อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท
จัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที 
กําหนดไว้ในกฎหมาย ภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื อ มิใช่การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการอื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

8.2.1.4 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(กองทุนปลายทาง) 

สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนออก LTF ไปยัง บลจ. อื น” โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน
ที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยน
ออกจากกองทุนต้นทาง ชื อกองทุนปลายทางและชื อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนดเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกอง
ทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําเช็ค หรือโอนเงิน
หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งสับ
เปลี ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยการลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้ประจําปีใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8.2.1.5 กรณีมีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเมื อมีการเลิกกองทุนรวมอันเนื องมาจากสาเหตุตามข้อ 22 ว่าด้วยเรื อง การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทาง
บริษัทจัดการทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื นของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทจัดการอื น โดยบริษัทจัดการมี ข้อกําหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนที มีลักษณะการ
ลงทุน ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทําการแจ้งความจํานงในเรื องดังกล่าวไว้ในใบ
คําสั งซื อกองทุนรวม

8.3 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในระยะแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการเฉพาะรูปแบบการสับเปลี ยนตามที ระบุในข้อ 8.2.1.2 เรื อง การสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี  1) ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผ่านบริการคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั งนี การสับเปลี ยนในรูปแบบอื น ๆ ตาม
ที ระบุในข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นั น จะยังไม่เปิดให้บริการ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้ได้เมื อใด
บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ ประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี 

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการตั งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น. ในราคาตามข้อ 8.4
ในการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (กรณีสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้อ 8.2.1.1 หรือ 8.2.1.2) หรือ ใบคําสั งรับโอน LTF จาก บลจ. อื น หรือ ใบคําสั งโอน LTF
ไปยัง บลจ. อื น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ให้ระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนจากกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะ
ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทําการถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนนั นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามีผลตามเกณฑ์ใน ข้อ 8.4

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการนี ได้ทุกวัน โดยผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา
6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) ได้ตลอด 24
ชั วโมง

การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซื อขายนั นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการให้ถือเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคํานวณราคาของวันทําการถัดไปใน
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการ
ดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของ บริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท ์0
2624 – 6333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการ
ใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com)  โดยปฏิบัติ ตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการ
ยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยบริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยสับเปลี ยนเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับ
จากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ ไม่กําหนด จํานวนเงินลงทุนแล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัด
จํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)  สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมด
เท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จัดการหากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเอกสาร ใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องโทรสารของผู้สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือเครื องพิมพ์ของผู้สั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั นไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวัน
ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํา
รายการที ระบุไว้ในใบยืนยันทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

การทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

8.4 ราคาขายและราคารับซื อคืนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนมีผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและราคารับซื อคืน ดังนี 

1) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกําหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขาย ณ สิ น
วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรอง ข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่าง จากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
  
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
  
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื อนไขที ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี(5 ปีหรือ 7 ปี)
ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนตั งแต่วันที  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ งไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีแล้ว

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท
สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
(2) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที จ่ายจริง
(3) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชีตามที จ่ายจริงโดยจะตัดจ่ายจากบริษัทจัดการตามที จ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล จํานวนที จ่ายจริง
(5) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง
(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค จํานวนที จ่ายจริง (ถ้าม)ี
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนบริษัทจัดการ จะ
คํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน
การคํานวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง และส่วนที เกินกว่า
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินงานจัดเก็บไว้บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทั งนี ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราร้อยละ 0.25 (รวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว)

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
[ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน]
ทั งนี ธุรกรรมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้หน่วยลงทุนหรือธุรกรรมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อครั ง
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1.  ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็น
ชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2
การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใน
เรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 รวมภาษีมูลค่า
เพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์บริษัท
(www.innotechasset.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

คําจํากัดความ

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ตัวแทน / ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเอคควิตี โปรหุ้นระยะยาว

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือตัวแทนกําหนด

วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การที ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดหนึ ง หรือหน่วยลงทุน
ประเภทหนึ ง (“กองทุนต้นทางหรือหน่วยลงทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ งหรือหน่วยลงทุนอีก
ประเภทหนึ ง (“กองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุนปลายทาง”) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวก
ด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ น
วันทําการซื อขายนั น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผูถ้ือหุ้น
ล่าสุด

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัท จํากัด นั น

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT
CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  EQUITY PRO LTF 

1.3. ชื อย่อ :  EPLTF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื องของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โครงการจะนําเงินที ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ระยะสั น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ งจะช่วยให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ น โดยจะ
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit :
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
สมมติฐานที ใช้ในการคํานวณ :
1. ระดับความเชื อมั น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วันทําการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ํากว่า วันทําการ
ประเภทของ VaR ที บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี ยง : 
วิธีการวัดมูลค่าความเสี ยงด้านตลาด :

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :
กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี 

1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการดํารงอัตราส่วนดังกล่าวมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะ
เวลาที กองทุนมีความจําเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื อการดําเนินงานของกองทุน เช่น ในช่วงระยะเวลา 14
วันแรกนับแต่วันที ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และในช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนวันสิ นอายุโครงการหรือในกรณีที เกิด
สภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น ความผันผวนเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ทั งนี บริษัทจะรายงานการไม่ดํารง
อัตราส่วนดังกล่าวแก่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที กําหนด

2. อนึ งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื อป้องกันความผันผวน
ของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการลดหรือป้องกันความเสี ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในตราสารหนี ตราสารทุน สัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี สัดส่วนการลงทุน
ขึ นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั นๆ แล้วแต่กรณี

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย
ไทย ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด ดังนี 
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่

1.1.1    หุ้น
1.1.2    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (Share Warrants)
1.1.3    ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(TSR)
1.1.4    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบ
สําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5    ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1  1.1.4 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.2  ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่
1.2.1    พันธบัตร
1.2.2    ตั วเงินคลัง
1.2.3    หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4    ตั วแลกเงิน (B/E)
1.2.5    ตั วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.6    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8    ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.3  ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)
1.5    SN
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วนดังนี 

2.1   ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้
2.3   มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัด
ทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้อง

มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที ระบุในส่วน
ที  6 ข้อ 1
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.5.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บลจ. ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที เป็น SN ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ก่อน
การลงทุน
2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี 
ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ
ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั น
3. ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.  ธนาคารออมสิน
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ธนาคารพาณิชย์
1.2  บริษัทเงินทุน
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4  บริษัทหลักทรัพย์
1.5  บริษัทประกันภัย
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7  กองทุนฟื นฟู
1.8  นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.  ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 

2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating
อยู่ในอันดับ investment grade
2.2  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว
และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5  ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือ
และอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6   ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขาย ตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่า
เชื อถือและอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7  ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.  ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาํหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม

4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate))
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 

4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2  ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้อง
เรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดัง
กล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3
4.4.3  ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5   การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1  คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่
สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6  discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลัก
ทรัพย์ หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทํา
การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3  กองทุนฟื นฟู
1.4  ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5  ธนาคารพาณิชย์
1.6  บริษัทเงินทุน
1.7  บริษัทหลักทรัพย์
1.8  บริษัทประกันชีวิต
1.9   กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11  นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ มเติม
2.  หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 

3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลัก
ประกันดังนี 

3.1.1  เงินสด
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร
ที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4  ตั วแลกเงินหรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.6  ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7  หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF

3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้
บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5  ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 

3.5.2.1   บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2   ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใด
ดังนี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1.  ประเภท underlying
derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือ ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1  Derivatives on organized exchange
2.2.2  OTC derivatives ดังนี 
           2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3  ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม
3.หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที 
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
6.3.2ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิง
เสื อมเสียไป
6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที 

ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน SN ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี < 397 วันนับแต่วันที ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่
อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี > 397 วันนับแต่วันที ลงทุน ต้อง
ขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ตราสารที ลงทุนใน
benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 
5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั วไปของ  SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลัก
ทรัพย์ซื อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ น
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง
ประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขาย
ในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัท
ที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขาย
ใน SET)
5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายตาม 5.1
5.4 DW ที มี Issuer rating อยู่ในระดับ
Investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating
อยู่ในระดับ investment grade
    5.5.1 reverse repo
    5.5.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1
 ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท

ทุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที 
ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ว

แลกเงิน (B/E) หรือตั วสัญญาใช้เงิน
(P/N) ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่
สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอน
กรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45%
เฉลี ยในรอบปีบัญชีเว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุ
กองทุน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ
MF ที อายุกองทุนคง
เหลือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ทั งนี 
เฉพาะ MF ที มี อายุ
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 
2.1 B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไข
ห้ามเปลี ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 
(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน
รวมปิด และกองทุน buy & hold ที 
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดัง
กล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)

รวมกัน
ไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%

4 securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6
ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับ MF ทั วไป ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน SN ที มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของ
ข้อ 4 ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั วไปของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit
rating 

รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความ
เสี ยงที มีอยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มิใช่เพื อลดความเสี ยง (non
hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน

Global exposure
limit

จํากัด net exposure
ที เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ
NAV 

หมายเหตุ  :   สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ Product limit

ส่วนที  4 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใด
รายหนึ ง

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการ
ถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ ง
หนี กึ งทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึ ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี ภาค
รัฐไทย)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทํางบ
การเงิน (financial liability)* ของผู้ออก
ตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดย
ไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าวของเจ้า
หนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้
ยืมจากกิจการที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สิน
ทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของ ผู ้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้
ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี โดยเป็นตราสาร ที ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั งเว้นแต่
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที 
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ :
* หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให ้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออก
ตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั นโดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะ
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial
Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํา
งบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

3 หน่วย CIS ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS
ทั งหมดของ MF 
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน
ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที 5 :  การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที ไม่สามารถดํารงอายุเฉลี ยของ
ทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าวตามที กําหนด รวมทั งจัดส่งต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะ
กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมี คุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนท ี3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนแล้วจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนนั น
(5)ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) ตามที กําหนดในส่วนที  4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงานก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที 6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1.  ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)   จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที 
บริษัทจัดการ
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2.  ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดย
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และ
กําหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่ตํ่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอ
ขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนฯ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทั งใบจองซื อ/คําสั งซื อหน่วยลงทุน คําขอเปิดบัญชีได้ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทุกวันในเวลาทําการบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการและ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

5.2.2 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุนในครั งแรก

1) สําหรับผู้ที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื อสามารถจองซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุน
ไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคํา
เตือนเฉพาะสําหรับการลงทุน และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน พร้อมหลักฐานซึ งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี ไปที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หรือทางโทรสารของบริษัท
จัดการ สําหรับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญ

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประชาชน

2) สําหรับผู้ที มีบัญชีกองทุนอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้จองซื อที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ได้เปิดบัญชีไว้ ระบุเลขที ผู้ถือหน่วยและ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อให้ครบถ้วนชัดเจน ทั งนี 
ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5.2.3 การรับชําระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

ในการจองซื อหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนและไม่รับ
โอนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการอื น (บริษัทจัดการต้นทาง) เพื อมาลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษัทจัดการ (บริษัทจัดการปลายทาง) ทั งนี ในการชําระเงินค่าจองซื อ ผู้จองซื อหรือสั งซื อสามารถชําระเงิน
ได ้ โดยมีรายละเอียดดังนี 

(1) กรณีที จองซื อผ่านบริษัทจัดการผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์
เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)หรือเช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลง
วันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อกองทุนเปิด” 

(2) กรณีที จองซื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนอื น ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ โดยจะต้องลงวันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อ
กองทุนเปิด” 

เมื อสํานักงานผู้รับคําจองซื อข้างต้นได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื อแล้วสํานักงานผู้รับคําสั งซื อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชําระเงิน ทั งนี การจองซื อหรือการสั งซื อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหรือค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วและสิทธิของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนฯหรือบริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู ้
จองซื อหน่วยลงทุนที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หากมีดอกเบี ยรับเกิดขึ นในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ (1)
 (3) ทางบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที การเสนอขายครั งแรกมีผู้จองซื อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที 
จองซื อ หลังจากที บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วในกรณีที มีการจองซื อหน่วยลงทุนเกินกว่า
มูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงิน
ทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาทการจัดสรรหน่วยลงทุนที เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดย
ใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที ได้มีการบันทึกในระบบซื อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที สั งซื อ
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที สั งซื อโดยจํานวนที จัดสรรจะ
เป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ แต่ทั งนี บลจ. อินโนเทค ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
หากกรณีที มูลค่าที ได้รับการจัดสรรต่ํากว่า 5,000 บาท หรือ 500 หน่วย

5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรกไม่
ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื องจากเมื อสิ นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทั งนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่อไปได้

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินที ผู้สั งซื อระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง ให้แก่ผู้จองซื อภายในหนึ งเดือนนับ
แต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึง
วันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และสาขาบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน ได้ที ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯทุกวันในเวลาทําการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2)นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6.2.1 การขอเปิดบัญชี

1) ผู้สนใจที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจํานงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนชัดเจนและส่ง
หลักฐานประกอบคําขอตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได้

2) ผู้สนใจที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคําสั งเปิดบัญชีซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระบุเลขที ผู้ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อและส่งหลักฐานประกอบตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยไม่ต้องแสดงความจํานงสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

6.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุน

ก) การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้สั งซื อสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้สนใจซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนและยื นพร้อมชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ตามวิธีการที ระบุไว้
ในหัวข้อ 5.2.3 สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) ในกรณีที ผู้สั งซื อชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ
หรือแต่ละสํานักงานของผู้สนับสนุนฯ และสาขาที สั งซื อ หรือในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน
ที สั งซื อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์
สามารถเรียกเก็บได้ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เพียงแต่กรอกใบคําสั งซื อให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดําเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 14 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันสั งซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้วผู้
สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้ซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ งเพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันผู้ซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดําเนิน
การในวิธีการอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี จะต้องแสดงความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการสามารถสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
หรือทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เมื อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในข้อ 22. โดยในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใด
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว หรือ
ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที เกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์
ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามลําดับ ดังนี 

1) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน (ถ้ามี) หากในขณะนั น กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอื นของบริษัทจัดการมีมากว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการจะสับเปลี ยนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที มีความเสี ยงในระดับ
ใกล้เคียงกัน หรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่ก่อน

2) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีระดับความเสี ยงในระดับใกล้
เคียงกันหรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่

ข) การสั งซื อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1) ผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

เมื อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช ้(User name) และรหัสผ่าน
(Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งให้ทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Email address ซึ งจะสามารถใช้ในการสั งซื อ
ขายหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไปผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ มเติม

ในการสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์
ของบริษัทจัดการได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไปในการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอใช้
บริการนี ทราบการสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณีผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้บริการ
ซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการที หมายเลขโทรศัพท์ 026246333 โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต
ซึ งจะประกาศใน(www.innotechasset.com) หรือ ผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อ
นั น ซึ งผู้สั งซื อสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนเอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งซื อเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งใบ
ยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุในใบยืนยัน ทาง
บริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

2) ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสั งซื อ
หน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ได้ทุกวันตลอด 24 ชั วโมง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ใช้
บริการนี ทราบ การสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูและผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณี ผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั งซื อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที ถูกต้องเพื อเข้าสู่ระบบ จากนั นจึงเลือก
รหัสบริการซื อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั นตอนการสั งซื อ ระบบจะทบทวนการทํารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูก
ต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภาย
หลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั งซื อนั นเอกสารใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องพิมพ์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้
อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5
ข้อ 11 หรือข้อ 12

2) ขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ
19 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที สั งซื อและชําระเต็มจํานวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและภายในระยะเวลาที 
กําหนด จํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรรจะคํานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ งกรณีที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ คําสั งจ่ายเงิน และทําการสั ง
ซื อภายในกําหนดเวลารับฝากเช็ค บริษัทจัดการจะคํานวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน โดย
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ในวันที สั งซื อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์นั นสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที 
จํานวนเงินที ระบุในคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที ชําระ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนที ได้รับ
ชําระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที สั งซื อและได้รับค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที จดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั งซื อตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี ย
(ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ส่งซื อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4

6.2.4 ข้อจํากัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคําสั งซื อโดยผู้
ลงทุนที ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ นที อยู่ในต่างประเทศที มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดัง
กล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

(ข) ในการซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนใด ๆ ที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสั งซื อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุนและ / หรือจํานวนเงินของการสั งซื อดังกล่าว ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน

6.2.5 การหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวเมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทุนทั งนี เมื อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือเห็นควรให้รับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและติดประกาศดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ

ข้อกําหนดและข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดารสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วย
สามารถขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น
เวลา 15 วัน ที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯและจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ
เปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามข้อ 16.3 และ 16.4 เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 หรือ ข้อ 20 

2) รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16.3 และ
16.4 และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 

7.2.1 ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที 

(1) บริษัทจัดการ

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(3) Telebanking หรือ ทางโทรศัพท์

(4) บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ตามระยะ
เวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 และ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที สั งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี 

1) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที บริษัทจัดการกําหนด
การจ่ายเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ระบุในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมภายหลัง ภายใน 3 วัน
ทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขที ระบุในข้อ 10 

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนติดต่อขอรับเงินค่าขายด้วยตนเอง ณ ที ทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัท
จัดการได้ตั งแต ่3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็นต้นไป

4) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนําเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นในเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที ได้ระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้ง
แก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง นายทะเบียนหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนําเช็คดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นหรือทําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําการขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทั งนี หากธนาคารที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่า
ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์        0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้
บริการ หรือมูลค่าอื นๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตาม
ที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย
หน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง
โดย ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่า
อื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเฉพาะวันที บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันที สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนตามหัวข้อ 7.5 เรื องระยะเวลาในการรับซื อคืนเท่านั นสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลัง
จากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป การสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น ในวันทําการซื อ
ขายให้ถือว่าเป็นการสั งขาย คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการ
ซื อขายซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนนั น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนและราคารับซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้
ดูแลผลประโยชน์แล้วการสั งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
หยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดัง
กล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้านายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการ
จะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึ ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการโดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที ได้
รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เพื อนําไปชําระเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนปลายทาง

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวม
ถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน “อินโนเทค” ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนรวม “อินโนเทค” (กองทุนต้นทาง) เข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
(กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการได้เพื อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนบางรูปแบบในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับ
สนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ยังมิให้ดําเนินการในระยะแรก
ประกอบด้วย

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน)

(3) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(โอนออก) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือโอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางภายในห้าวันทําการนับแต่วันที บริษัทได้รับคําสั งสับเปลี ยนจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทําการเมื อมีการเลิก
โครงการตามข้อ 22 ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความยินยอมให้มีการโอนหน่วยลงทุนไว้ในใบจองซื อหน่วยลงทุนหรือใน
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนเข้าหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นการรักษาผลประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนฯ

8.2.1 รูปแบบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
จะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับ
เปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ เพื อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยที คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ได ้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
หากการสับเปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ
เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื นมายังกองทุนนี สามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนเข้า LTF จาก บลจ. อื น” โดย
ไม่ต้องระบุจํานวนเงินที ต้องการโอน พร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ไปยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงิน ที ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ตามที ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนและมีการนําส่ง
เงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั น ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื นใด เป็นเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นี บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.3อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท
จัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที 
กําหนดไว้ในกฎหมาย ภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื อ มิใช่การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการอื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

8.2.1.4 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(กองทุนปลายทาง) 

สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนออก LTF ไปยัง บลจ. อื น” โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน
ที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยน
ออกจากกองทุนต้นทาง ชื อกองทุนปลายทางและชื อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนดเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกอง
ทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําเช็ค หรือโอนเงิน
หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งสับ
เปลี ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยการลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้ประจําปีใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8.2.1.5 กรณีมีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเมื อมีการเลิกกองทุนรวมอันเนื องมาจากสาเหตุตามข้อ 22 ว่าด้วยเรื อง การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทาง
บริษัทจัดการทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื นของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทจัดการอื น โดยบริษัทจัดการมี ข้อกําหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนที มีลักษณะการ
ลงทุน ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทําการแจ้งความจํานงในเรื องดังกล่าวไว้ในใบ
คําสั งซื อกองทุนรวม

8.3 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในระยะแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการเฉพาะรูปแบบการสับเปลี ยนตามที ระบุในข้อ 8.2.1.2 เรื อง การสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี  1) ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผ่านบริการคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั งนี การสับเปลี ยนในรูปแบบอื น ๆ ตาม
ที ระบุในข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นั น จะยังไม่เปิดให้บริการ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้ได้เมื อใด
บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ ประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี 

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการตั งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น. ในราคาตามข้อ 8.4
ในการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (กรณีสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้อ 8.2.1.1 หรือ 8.2.1.2) หรือ ใบคําสั งรับโอน LTF จาก บลจ. อื น หรือ ใบคําสั งโอน LTF
ไปยัง บลจ. อื น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ให้ระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนจากกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะ
ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทําการถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนนั นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามีผลตามเกณฑ์ใน ข้อ 8.4

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการนี ได้ทุกวัน โดยผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา
6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) ได้ตลอด 24
ชั วโมง

การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซื อขายนั นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการให้ถือเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคํานวณราคาของวันทําการถัดไปใน
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการ
ดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของ บริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท ์0
2624 – 6333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการ
ใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com)  โดยปฏิบัติ ตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการ
ยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยบริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยสับเปลี ยนเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับ
จากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ ไม่กําหนด จํานวนเงินลงทุนแล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัด
จํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)  สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมด
เท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จัดการหากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเอกสาร ใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องโทรสารของผู้สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือเครื องพิมพ์ของผู้สั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั นไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวัน
ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํา
รายการที ระบุไว้ในใบยืนยันทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

การทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

8.4 ราคาขายและราคารับซื อคืนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนมีผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและราคารับซื อคืน ดังนี 

1) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกําหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขาย ณ สิ น
วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรอง ข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่าง จากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
  
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
  
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื อนไขที ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี(5 ปีหรือ 7 ปี)
ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนตั งแต่วันที  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ งไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีแล้ว

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท
สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
(2) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที จ่ายจริง
(3) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชีตามที จ่ายจริงโดยจะตัดจ่ายจากบริษัทจัดการตามที จ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล จํานวนที จ่ายจริง
(5) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง
(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค จํานวนที จ่ายจริง (ถ้าม)ี
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนบริษัทจัดการ จะ
คํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน
การคํานวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง และส่วนที เกินกว่า
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินงานจัดเก็บไว้บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทั งนี ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราร้อยละ 0.25 (รวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว)

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
[ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน]
ทั งนี ธุรกรรมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้หน่วยลงทุนหรือธุรกรรมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อครั ง
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1.  ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็น
ชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2
การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใน
เรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 รวมภาษีมูลค่า
เพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์บริษัท
(www.innotechasset.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

คําจํากัดความ

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ตัวแทน / ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเอคควิตี โปรหุ้นระยะยาว

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือตัวแทนกําหนด

วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การที ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดหนึ ง หรือหน่วยลงทุน
ประเภทหนึ ง (“กองทุนต้นทางหรือหน่วยลงทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ งหรือหน่วยลงทุนอีก
ประเภทหนึ ง (“กองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุนปลายทาง”) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวก
ด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ น
วันทําการซื อขายนั น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผูถ้ือหุ้น
ล่าสุด

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัท จํากัด นั น

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT
CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  EQUITY PRO LTF 

1.3. ชื อย่อ :  EPLTF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื องของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โครงการจะนําเงินที ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ระยะสั น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ งจะช่วยให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ น โดยจะ
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit :
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
สมมติฐานที ใช้ในการคํานวณ :
1. ระดับความเชื อมั น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วันทําการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ํากว่า วันทําการ
ประเภทของ VaR ที บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี ยง : 
วิธีการวัดมูลค่าความเสี ยงด้านตลาด :

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :
กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี 

1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการดํารงอัตราส่วนดังกล่าวมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะ
เวลาที กองทุนมีความจําเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื อการดําเนินงานของกองทุน เช่น ในช่วงระยะเวลา 14
วันแรกนับแต่วันที ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และในช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนวันสิ นอายุโครงการหรือในกรณีที เกิด
สภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น ความผันผวนเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ทั งนี บริษัทจะรายงานการไม่ดํารง
อัตราส่วนดังกล่าวแก่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที กําหนด

2. อนึ งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื อป้องกันความผันผวน
ของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการลดหรือป้องกันความเสี ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในตราสารหนี ตราสารทุน สัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี สัดส่วนการลงทุน
ขึ นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั นๆ แล้วแต่กรณี

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย
ไทย ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด ดังนี 
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่

1.1.1    หุ้น
1.1.2    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (Share Warrants)
1.1.3    ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(TSR)
1.1.4    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบ
สําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5    ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1  1.1.4 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.2  ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่
1.2.1    พันธบัตร
1.2.2    ตั วเงินคลัง
1.2.3    หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4    ตั วแลกเงิน (B/E)
1.2.5    ตั วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.6    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8    ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.3  ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)
1.5    SN
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วนดังนี 

2.1   ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้
2.3   มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัด
ทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้อง

มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที ระบุในส่วน
ที  6 ข้อ 1
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.5.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บลจ. ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที เป็น SN ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ก่อน
การลงทุน
2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี 
ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ
ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั น
3. ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.  ธนาคารออมสิน
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ธนาคารพาณิชย์
1.2  บริษัทเงินทุน
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4  บริษัทหลักทรัพย์
1.5  บริษัทประกันภัย
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7  กองทุนฟื นฟู
1.8  นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.  ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 

2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating
อยู่ในอันดับ investment grade
2.2  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว
และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5  ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือ
และอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6   ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขาย ตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่า
เชื อถือและอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7  ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.  ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาํหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม

4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate))
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 

4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2  ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้อง
เรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดัง
กล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3
4.4.3  ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5   การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1  คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่
สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6  discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลัก
ทรัพย์ หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทํา
การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3  กองทุนฟื นฟู
1.4  ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5  ธนาคารพาณิชย์
1.6  บริษัทเงินทุน
1.7  บริษัทหลักทรัพย์
1.8  บริษัทประกันชีวิต
1.9   กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11  นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ มเติม
2.  หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 

3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลัก
ประกันดังนี 

3.1.1  เงินสด
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร
ที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4  ตั วแลกเงินหรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.6  ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7  หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF

3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้
บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5  ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 

3.5.2.1   บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2   ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใด
ดังนี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1.  ประเภท underlying
derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือ ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1  Derivatives on organized exchange
2.2.2  OTC derivatives ดังนี 
           2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3  ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม
3.หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที 
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
6.3.2ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิง
เสื อมเสียไป
6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที 

ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน SN ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี < 397 วันนับแต่วันที ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่
อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี > 397 วันนับแต่วันที ลงทุน ต้อง
ขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ตราสารที ลงทุนใน
benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 
5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั วไปของ  SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลัก
ทรัพย์ซื อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ น
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง
ประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขาย
ในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัท
ที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขาย
ใน SET)
5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายตาม 5.1
5.4 DW ที มี Issuer rating อยู่ในระดับ
Investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating
อยู่ในระดับ investment grade
    5.5.1 reverse repo
    5.5.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1
 ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท

ทุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที 
ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ว

แลกเงิน (B/E) หรือตั วสัญญาใช้เงิน
(P/N) ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่
สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอน
กรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45%
เฉลี ยในรอบปีบัญชีเว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุ
กองทุน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ
MF ที อายุกองทุนคง
เหลือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ทั งนี 
เฉพาะ MF ที มี อายุ
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 
2.1 B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไข
ห้ามเปลี ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 
(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน
รวมปิด และกองทุน buy & hold ที 
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดัง
กล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)

รวมกัน
ไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%

4 securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6
ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับ MF ทั วไป ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน SN ที มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของ
ข้อ 4 ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั วไปของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit
rating 

รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความ
เสี ยงที มีอยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มิใช่เพื อลดความเสี ยง (non
hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน

Global exposure
limit

จํากัด net exposure
ที เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ
NAV 

หมายเหตุ  :   สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ Product limit

ส่วนที  4 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใด
รายหนึ ง

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการ
ถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ ง
หนี กึ งทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึ ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี ภาค
รัฐไทย)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทํางบ
การเงิน (financial liability)* ของผู้ออก
ตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดย
ไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าวของเจ้า
หนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้
ยืมจากกิจการที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สิน
ทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของ ผู ้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้
ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี โดยเป็นตราสาร ที ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั งเว้นแต่
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที 
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ :
* หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให ้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออก
ตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั นโดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะ
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial
Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํา
งบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

3 หน่วย CIS ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS
ทั งหมดของ MF 
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน
ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที 5 :  การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที ไม่สามารถดํารงอายุเฉลี ยของ
ทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าวตามที กําหนด รวมทั งจัดส่งต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะ
กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมี คุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนท ี3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนแล้วจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนนั น
(5)ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) ตามที กําหนดในส่วนที  4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงานก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที 6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1.  ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)   จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที 
บริษัทจัดการ
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2.  ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดย
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และ
กําหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่ตํ่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอ
ขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนฯ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทั งใบจองซื อ/คําสั งซื อหน่วยลงทุน คําขอเปิดบัญชีได้ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทุกวันในเวลาทําการบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการและ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

5.2.2 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุนในครั งแรก

1) สําหรับผู้ที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื อสามารถจองซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุน
ไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคํา
เตือนเฉพาะสําหรับการลงทุน และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน พร้อมหลักฐานซึ งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี ไปที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หรือทางโทรสารของบริษัท
จัดการ สําหรับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญ

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประชาชน

2) สําหรับผู้ที มีบัญชีกองทุนอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้จองซื อที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ได้เปิดบัญชีไว้ ระบุเลขที ผู้ถือหน่วยและ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อให้ครบถ้วนชัดเจน ทั งนี 
ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5.2.3 การรับชําระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

ในการจองซื อหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนและไม่รับ
โอนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการอื น (บริษัทจัดการต้นทาง) เพื อมาลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษัทจัดการ (บริษัทจัดการปลายทาง) ทั งนี ในการชําระเงินค่าจองซื อ ผู้จองซื อหรือสั งซื อสามารถชําระเงิน
ได ้ โดยมีรายละเอียดดังนี 

(1) กรณีที จองซื อผ่านบริษัทจัดการผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์
เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)หรือเช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลง
วันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อกองทุนเปิด” 

(2) กรณีที จองซื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนอื น ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ โดยจะต้องลงวันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อ
กองทุนเปิด” 

เมื อสํานักงานผู้รับคําจองซื อข้างต้นได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื อแล้วสํานักงานผู้รับคําสั งซื อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชําระเงิน ทั งนี การจองซื อหรือการสั งซื อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหรือค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วและสิทธิของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนฯหรือบริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู ้
จองซื อหน่วยลงทุนที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หากมีดอกเบี ยรับเกิดขึ นในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ (1)
 (3) ทางบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที การเสนอขายครั งแรกมีผู้จองซื อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที 
จองซื อ หลังจากที บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วในกรณีที มีการจองซื อหน่วยลงทุนเกินกว่า
มูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงิน
ทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาทการจัดสรรหน่วยลงทุนที เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดย
ใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที ได้มีการบันทึกในระบบซื อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที สั งซื อ
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที สั งซื อโดยจํานวนที จัดสรรจะ
เป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ แต่ทั งนี บลจ. อินโนเทค ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
หากกรณีที มูลค่าที ได้รับการจัดสรรต่ํากว่า 5,000 บาท หรือ 500 หน่วย

5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรกไม่
ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื องจากเมื อสิ นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทั งนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่อไปได้

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินที ผู้สั งซื อระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง ให้แก่ผู้จองซื อภายในหนึ งเดือนนับ
แต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึง
วันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และสาขาบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน ได้ที ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯทุกวันในเวลาทําการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2)นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6.2.1 การขอเปิดบัญชี

1) ผู้สนใจที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจํานงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนชัดเจนและส่ง
หลักฐานประกอบคําขอตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได้

2) ผู้สนใจที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคําสั งเปิดบัญชีซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระบุเลขที ผู้ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อและส่งหลักฐานประกอบตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยไม่ต้องแสดงความจํานงสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

6.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุน

ก) การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้สั งซื อสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้สนใจซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนและยื นพร้อมชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ตามวิธีการที ระบุไว้
ในหัวข้อ 5.2.3 สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) ในกรณีที ผู้สั งซื อชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ
หรือแต่ละสํานักงานของผู้สนับสนุนฯ และสาขาที สั งซื อ หรือในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน
ที สั งซื อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์
สามารถเรียกเก็บได้ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เพียงแต่กรอกใบคําสั งซื อให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดําเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 14 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันสั งซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้วผู้
สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้ซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ งเพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันผู้ซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดําเนิน
การในวิธีการอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี จะต้องแสดงความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการสามารถสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
หรือทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เมื อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในข้อ 22. โดยในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใด
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว หรือ
ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที เกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์
ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามลําดับ ดังนี 

1) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน (ถ้ามี) หากในขณะนั น กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอื นของบริษัทจัดการมีมากว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการจะสับเปลี ยนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที มีความเสี ยงในระดับ
ใกล้เคียงกัน หรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่ก่อน

2) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีระดับความเสี ยงในระดับใกล้
เคียงกันหรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่

ข) การสั งซื อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1) ผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

เมื อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช ้(User name) และรหัสผ่าน
(Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งให้ทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Email address ซึ งจะสามารถใช้ในการสั งซื อ
ขายหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไปผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ มเติม

ในการสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์
ของบริษัทจัดการได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไปในการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอใช้
บริการนี ทราบการสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณีผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้บริการ
ซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการที หมายเลขโทรศัพท์ 026246333 โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต
ซึ งจะประกาศใน(www.innotechasset.com) หรือ ผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อ
นั น ซึ งผู้สั งซื อสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนเอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งซื อเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งใบ
ยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุในใบยืนยัน ทาง
บริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

2) ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสั งซื อ
หน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ได้ทุกวันตลอด 24 ชั วโมง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ใช้
บริการนี ทราบ การสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูและผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณี ผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั งซื อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที ถูกต้องเพื อเข้าสู่ระบบ จากนั นจึงเลือก
รหัสบริการซื อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั นตอนการสั งซื อ ระบบจะทบทวนการทํารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูก
ต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภาย
หลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั งซื อนั นเอกสารใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องพิมพ์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้
อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5
ข้อ 11 หรือข้อ 12

2) ขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ
19 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที สั งซื อและชําระเต็มจํานวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและภายในระยะเวลาที 
กําหนด จํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรรจะคํานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ งกรณีที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ คําสั งจ่ายเงิน และทําการสั ง
ซื อภายในกําหนดเวลารับฝากเช็ค บริษัทจัดการจะคํานวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน โดย
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ในวันที สั งซื อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์นั นสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที 
จํานวนเงินที ระบุในคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที ชําระ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนที ได้รับ
ชําระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที สั งซื อและได้รับค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที จดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั งซื อตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี ย
(ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ส่งซื อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4

6.2.4 ข้อจํากัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคําสั งซื อโดยผู้
ลงทุนที ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ นที อยู่ในต่างประเทศที มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดัง
กล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

(ข) ในการซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนใด ๆ ที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสั งซื อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุนและ / หรือจํานวนเงินของการสั งซื อดังกล่าว ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน

6.2.5 การหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวเมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทุนทั งนี เมื อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือเห็นควรให้รับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและติดประกาศดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ

ข้อกําหนดและข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดารสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วย
สามารถขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น
เวลา 15 วัน ที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯและจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ
เปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามข้อ 16.3 และ 16.4 เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 หรือ ข้อ 20 

2) รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16.3 และ
16.4 และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 

7.2.1 ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที 

(1) บริษัทจัดการ

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(3) Telebanking หรือ ทางโทรศัพท์

(4) บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ตามระยะ
เวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 และ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที สั งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี 

1) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที บริษัทจัดการกําหนด
การจ่ายเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ระบุในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมภายหลัง ภายใน 3 วัน
ทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขที ระบุในข้อ 10 

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนติดต่อขอรับเงินค่าขายด้วยตนเอง ณ ที ทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัท
จัดการได้ตั งแต ่3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็นต้นไป

4) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนําเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นในเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที ได้ระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้ง
แก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง นายทะเบียนหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนําเช็คดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นหรือทําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําการขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทั งนี หากธนาคารที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่า
ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์        0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้
บริการ หรือมูลค่าอื นๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตาม
ที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย
หน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง
โดย ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่า
อื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเฉพาะวันที บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันที สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนตามหัวข้อ 7.5 เรื องระยะเวลาในการรับซื อคืนเท่านั นสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลัง
จากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป การสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น ในวันทําการซื อ
ขายให้ถือว่าเป็นการสั งขาย คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการ
ซื อขายซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนนั น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนและราคารับซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้
ดูแลผลประโยชน์แล้วการสั งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
หยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดัง
กล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้านายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการ
จะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึ ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการโดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที ได้
รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เพื อนําไปชําระเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนปลายทาง

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวม
ถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน “อินโนเทค” ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนรวม “อินโนเทค” (กองทุนต้นทาง) เข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
(กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการได้เพื อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนบางรูปแบบในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับ
สนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ยังมิให้ดําเนินการในระยะแรก
ประกอบด้วย

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน)

(3) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(โอนออก) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือโอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางภายในห้าวันทําการนับแต่วันที บริษัทได้รับคําสั งสับเปลี ยนจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทําการเมื อมีการเลิก
โครงการตามข้อ 22 ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความยินยอมให้มีการโอนหน่วยลงทุนไว้ในใบจองซื อหน่วยลงทุนหรือใน
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนเข้าหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นการรักษาผลประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนฯ

8.2.1 รูปแบบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
จะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับ
เปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ เพื อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยที คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ได ้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
หากการสับเปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ
เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื นมายังกองทุนนี สามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนเข้า LTF จาก บลจ. อื น” โดย
ไม่ต้องระบุจํานวนเงินที ต้องการโอน พร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ไปยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงิน ที ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ตามที ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนและมีการนําส่ง
เงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั น ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื นใด เป็นเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นี บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.3อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท
จัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที 
กําหนดไว้ในกฎหมาย ภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื อ มิใช่การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการอื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

8.2.1.4 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(กองทุนปลายทาง) 

สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนออก LTF ไปยัง บลจ. อื น” โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน
ที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยน
ออกจากกองทุนต้นทาง ชื อกองทุนปลายทางและชื อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนดเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกอง
ทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําเช็ค หรือโอนเงิน
หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งสับ
เปลี ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยการลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้ประจําปีใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8.2.1.5 กรณีมีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเมื อมีการเลิกกองทุนรวมอันเนื องมาจากสาเหตุตามข้อ 22 ว่าด้วยเรื อง การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทาง
บริษัทจัดการทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื นของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทจัดการอื น โดยบริษัทจัดการมี ข้อกําหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนที มีลักษณะการ
ลงทุน ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทําการแจ้งความจํานงในเรื องดังกล่าวไว้ในใบ
คําสั งซื อกองทุนรวม

8.3 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในระยะแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการเฉพาะรูปแบบการสับเปลี ยนตามที ระบุในข้อ 8.2.1.2 เรื อง การสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี  1) ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผ่านบริการคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั งนี การสับเปลี ยนในรูปแบบอื น ๆ ตาม
ที ระบุในข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นั น จะยังไม่เปิดให้บริการ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้ได้เมื อใด
บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ ประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี 

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการตั งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น. ในราคาตามข้อ 8.4
ในการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (กรณีสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้อ 8.2.1.1 หรือ 8.2.1.2) หรือ ใบคําสั งรับโอน LTF จาก บลจ. อื น หรือ ใบคําสั งโอน LTF
ไปยัง บลจ. อื น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ให้ระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนจากกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะ
ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทําการถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนนั นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามีผลตามเกณฑ์ใน ข้อ 8.4

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการนี ได้ทุกวัน โดยผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา
6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) ได้ตลอด 24
ชั วโมง

การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซื อขายนั นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการให้ถือเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคํานวณราคาของวันทําการถัดไปใน
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการ
ดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของ บริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท ์0
2624 – 6333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการ
ใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com)  โดยปฏิบัติ ตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการ
ยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยบริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยสับเปลี ยนเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับ
จากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ ไม่กําหนด จํานวนเงินลงทุนแล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัด
จํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)  สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมด
เท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จัดการหากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเอกสาร ใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องโทรสารของผู้สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือเครื องพิมพ์ของผู้สั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั นไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวัน
ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํา
รายการที ระบุไว้ในใบยืนยันทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

การทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

8.4 ราคาขายและราคารับซื อคืนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนมีผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและราคารับซื อคืน ดังนี 

1) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกําหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขาย ณ สิ น
วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรอง ข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่าง จากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
  
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
  
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื อนไขที ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี(5 ปีหรือ 7 ปี)
ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนตั งแต่วันที  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ งไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีแล้ว

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท
สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
(2) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที จ่ายจริง
(3) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชีตามที จ่ายจริงโดยจะตัดจ่ายจากบริษัทจัดการตามที จ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล จํานวนที จ่ายจริง
(5) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง
(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค จํานวนที จ่ายจริง (ถ้าม)ี
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนบริษัทจัดการ จะ
คํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน
การคํานวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง และส่วนที เกินกว่า
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินงานจัดเก็บไว้บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทั งนี ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราร้อยละ 0.25 (รวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว)

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
[ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน]
ทั งนี ธุรกรรมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้หน่วยลงทุนหรือธุรกรรมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อครั ง
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1.  ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็น
ชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2
การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใน
เรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 รวมภาษีมูลค่า
เพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์บริษัท
(www.innotechasset.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

คําจํากัดความ

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ตัวแทน / ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเอคควิตี โปรหุ้นระยะยาว

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือตัวแทนกําหนด

วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การที ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดหนึ ง หรือหน่วยลงทุน
ประเภทหนึ ง (“กองทุนต้นทางหรือหน่วยลงทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ งหรือหน่วยลงทุนอีก
ประเภทหนึ ง (“กองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุนปลายทาง”) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวก
ด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ น
วันทําการซื อขายนั น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผูถ้ือหุ้น
ล่าสุด

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัท จํากัด นั น

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT
CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  EQUITY PRO LTF 

1.3. ชื อย่อ :  EPLTF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื องของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โครงการจะนําเงินที ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ระยะสั น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ งจะช่วยให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ น โดยจะ
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit :
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
สมมติฐานที ใช้ในการคํานวณ :
1. ระดับความเชื อมั น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วันทําการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ํากว่า วันทําการ
ประเภทของ VaR ที บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี ยง : 
วิธีการวัดมูลค่าความเสี ยงด้านตลาด :

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :
กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี 

1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการดํารงอัตราส่วนดังกล่าวมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะ
เวลาที กองทุนมีความจําเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื อการดําเนินงานของกองทุน เช่น ในช่วงระยะเวลา 14
วันแรกนับแต่วันที ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และในช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนวันสิ นอายุโครงการหรือในกรณีที เกิด
สภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น ความผันผวนเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ทั งนี บริษัทจะรายงานการไม่ดํารง
อัตราส่วนดังกล่าวแก่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที กําหนด

2. อนึ งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื อป้องกันความผันผวน
ของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการลดหรือป้องกันความเสี ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในตราสารหนี ตราสารทุน สัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี สัดส่วนการลงทุน
ขึ นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั นๆ แล้วแต่กรณี

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย
ไทย ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด ดังนี 
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่

1.1.1    หุ้น
1.1.2    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (Share Warrants)
1.1.3    ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(TSR)
1.1.4    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบ
สําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5    ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1  1.1.4 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.2  ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่
1.2.1    พันธบัตร
1.2.2    ตั วเงินคลัง
1.2.3    หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4    ตั วแลกเงิน (B/E)
1.2.5    ตั วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.6    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8    ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.3  ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)
1.5    SN
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วนดังนี 

2.1   ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้
2.3   มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัด
ทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้อง

มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที ระบุในส่วน
ที  6 ข้อ 1
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.5.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บลจ. ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที เป็น SN ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ก่อน
การลงทุน
2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี 
ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ
ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั น
3. ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.  ธนาคารออมสิน
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ธนาคารพาณิชย์
1.2  บริษัทเงินทุน
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4  บริษัทหลักทรัพย์
1.5  บริษัทประกันภัย
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7  กองทุนฟื นฟู
1.8  นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.  ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 

2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating
อยู่ในอันดับ investment grade
2.2  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว
และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5  ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือ
และอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6   ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขาย ตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่า
เชื อถือและอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7  ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.  ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาํหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม

4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate))
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 

4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2  ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้อง
เรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดัง
กล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3
4.4.3  ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5   การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1  คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่
สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6  discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลัก
ทรัพย์ หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทํา
การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3  กองทุนฟื นฟู
1.4  ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5  ธนาคารพาณิชย์
1.6  บริษัทเงินทุน
1.7  บริษัทหลักทรัพย์
1.8  บริษัทประกันชีวิต
1.9   กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11  นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ มเติม
2.  หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 

3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลัก
ประกันดังนี 

3.1.1  เงินสด
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร
ที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4  ตั วแลกเงินหรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.6  ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7  หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF

3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้
บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5  ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 

3.5.2.1   บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2   ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใด
ดังนี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1.  ประเภท underlying
derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือ ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1  Derivatives on organized exchange
2.2.2  OTC derivatives ดังนี 
           2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3  ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม
3.หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที 
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
6.3.2ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิง
เสื อมเสียไป
6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที 

ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน SN ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี < 397 วันนับแต่วันที ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่
อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี > 397 วันนับแต่วันที ลงทุน ต้อง
ขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ตราสารที ลงทุนใน
benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 
5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั วไปของ  SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลัก
ทรัพย์ซื อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ น
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง
ประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขาย
ในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัท
ที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขาย
ใน SET)
5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายตาม 5.1
5.4 DW ที มี Issuer rating อยู่ในระดับ
Investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating
อยู่ในระดับ investment grade
    5.5.1 reverse repo
    5.5.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1
 ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท

ทุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที 
ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ว

แลกเงิน (B/E) หรือตั วสัญญาใช้เงิน
(P/N) ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่
สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอน
กรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45%
เฉลี ยในรอบปีบัญชีเว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุ
กองทุน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ
MF ที อายุกองทุนคง
เหลือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ทั งนี 
เฉพาะ MF ที มี อายุ
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 
2.1 B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไข
ห้ามเปลี ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 
(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน
รวมปิด และกองทุน buy & hold ที 
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดัง
กล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)

รวมกัน
ไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%

4 securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6
ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับ MF ทั วไป ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน SN ที มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของ
ข้อ 4 ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั วไปของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit
rating 

รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความ
เสี ยงที มีอยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มิใช่เพื อลดความเสี ยง (non
hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน

Global exposure
limit

จํากัด net exposure
ที เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ
NAV 

หมายเหตุ  :   สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ Product limit

ส่วนที  4 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใด
รายหนึ ง

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการ
ถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ ง
หนี กึ งทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึ ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี ภาค
รัฐไทย)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทํางบ
การเงิน (financial liability)* ของผู้ออก
ตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดย
ไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าวของเจ้า
หนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้
ยืมจากกิจการที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สิน
ทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของ ผู ้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้
ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี โดยเป็นตราสาร ที ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั งเว้นแต่
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที 
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ :
* หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให ้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออก
ตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั นโดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะ
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial
Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํา
งบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

3 หน่วย CIS ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS
ทั งหมดของ MF 
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน
ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที 5 :  การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที ไม่สามารถดํารงอายุเฉลี ยของ
ทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าวตามที กําหนด รวมทั งจัดส่งต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะ
กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมี คุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนท ี3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนแล้วจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนนั น
(5)ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) ตามที กําหนดในส่วนที  4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงานก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที 6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1.  ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)   จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที 
บริษัทจัดการ
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2.  ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดย
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และ
กําหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่ตํ่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอ
ขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนฯ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทั งใบจองซื อ/คําสั งซื อหน่วยลงทุน คําขอเปิดบัญชีได้ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทุกวันในเวลาทําการบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการและ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

5.2.2 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุนในครั งแรก

1) สําหรับผู้ที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื อสามารถจองซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุน
ไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคํา
เตือนเฉพาะสําหรับการลงทุน และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน พร้อมหลักฐานซึ งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี ไปที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หรือทางโทรสารของบริษัท
จัดการ สําหรับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญ

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประชาชน

2) สําหรับผู้ที มีบัญชีกองทุนอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้จองซื อที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ได้เปิดบัญชีไว้ ระบุเลขที ผู้ถือหน่วยและ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อให้ครบถ้วนชัดเจน ทั งนี 
ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5.2.3 การรับชําระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

ในการจองซื อหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนและไม่รับ
โอนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการอื น (บริษัทจัดการต้นทาง) เพื อมาลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษัทจัดการ (บริษัทจัดการปลายทาง) ทั งนี ในการชําระเงินค่าจองซื อ ผู้จองซื อหรือสั งซื อสามารถชําระเงิน
ได ้ โดยมีรายละเอียดดังนี 

(1) กรณีที จองซื อผ่านบริษัทจัดการผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์
เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)หรือเช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลง
วันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อกองทุนเปิด” 

(2) กรณีที จองซื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนอื น ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ โดยจะต้องลงวันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อ
กองทุนเปิด” 

เมื อสํานักงานผู้รับคําจองซื อข้างต้นได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื อแล้วสํานักงานผู้รับคําสั งซื อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชําระเงิน ทั งนี การจองซื อหรือการสั งซื อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหรือค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วและสิทธิของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนฯหรือบริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู ้
จองซื อหน่วยลงทุนที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หากมีดอกเบี ยรับเกิดขึ นในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ (1)
 (3) ทางบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที การเสนอขายครั งแรกมีผู้จองซื อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที 
จองซื อ หลังจากที บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วในกรณีที มีการจองซื อหน่วยลงทุนเกินกว่า
มูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงิน
ทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาทการจัดสรรหน่วยลงทุนที เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดย
ใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที ได้มีการบันทึกในระบบซื อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที สั งซื อ
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที สั งซื อโดยจํานวนที จัดสรรจะ
เป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ แต่ทั งนี บลจ. อินโนเทค ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
หากกรณีที มูลค่าที ได้รับการจัดสรรต่ํากว่า 5,000 บาท หรือ 500 หน่วย

5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรกไม่
ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื องจากเมื อสิ นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทั งนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่อไปได้

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินที ผู้สั งซื อระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง ให้แก่ผู้จองซื อภายในหนึ งเดือนนับ
แต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึง
วันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และสาขาบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน ได้ที ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯทุกวันในเวลาทําการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2)นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6.2.1 การขอเปิดบัญชี

1) ผู้สนใจที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจํานงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนชัดเจนและส่ง
หลักฐานประกอบคําขอตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได้

2) ผู้สนใจที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคําสั งเปิดบัญชีซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระบุเลขที ผู้ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อและส่งหลักฐานประกอบตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยไม่ต้องแสดงความจํานงสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

6.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุน

ก) การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้สั งซื อสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้สนใจซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนและยื นพร้อมชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ตามวิธีการที ระบุไว้
ในหัวข้อ 5.2.3 สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) ในกรณีที ผู้สั งซื อชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ
หรือแต่ละสํานักงานของผู้สนับสนุนฯ และสาขาที สั งซื อ หรือในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน
ที สั งซื อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์
สามารถเรียกเก็บได้ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เพียงแต่กรอกใบคําสั งซื อให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดําเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 14 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันสั งซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้วผู้
สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้ซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ งเพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันผู้ซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดําเนิน
การในวิธีการอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี จะต้องแสดงความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการสามารถสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
หรือทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เมื อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในข้อ 22. โดยในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใด
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว หรือ
ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที เกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์
ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามลําดับ ดังนี 

1) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน (ถ้ามี) หากในขณะนั น กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอื นของบริษัทจัดการมีมากว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการจะสับเปลี ยนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที มีความเสี ยงในระดับ
ใกล้เคียงกัน หรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่ก่อน

2) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีระดับความเสี ยงในระดับใกล้
เคียงกันหรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่

ข) การสั งซื อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1) ผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

เมื อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช ้(User name) และรหัสผ่าน
(Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งให้ทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Email address ซึ งจะสามารถใช้ในการสั งซื อ
ขายหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไปผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ มเติม

ในการสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์
ของบริษัทจัดการได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไปในการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอใช้
บริการนี ทราบการสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณีผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้บริการ
ซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการที หมายเลขโทรศัพท์ 026246333 โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต
ซึ งจะประกาศใน(www.innotechasset.com) หรือ ผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อ
นั น ซึ งผู้สั งซื อสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนเอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งซื อเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งใบ
ยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุในใบยืนยัน ทาง
บริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

2) ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสั งซื อ
หน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ได้ทุกวันตลอด 24 ชั วโมง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ใช้
บริการนี ทราบ การสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูและผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณี ผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั งซื อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที ถูกต้องเพื อเข้าสู่ระบบ จากนั นจึงเลือก
รหัสบริการซื อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั นตอนการสั งซื อ ระบบจะทบทวนการทํารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูก
ต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภาย
หลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั งซื อนั นเอกสารใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องพิมพ์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้
อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5
ข้อ 11 หรือข้อ 12

2) ขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ
19 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที สั งซื อและชําระเต็มจํานวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและภายในระยะเวลาที 
กําหนด จํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรรจะคํานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ งกรณีที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ คําสั งจ่ายเงิน และทําการสั ง
ซื อภายในกําหนดเวลารับฝากเช็ค บริษัทจัดการจะคํานวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน โดย
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ในวันที สั งซื อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์นั นสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที 
จํานวนเงินที ระบุในคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที ชําระ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนที ได้รับ
ชําระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที สั งซื อและได้รับค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที จดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั งซื อตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี ย
(ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ส่งซื อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4

6.2.4 ข้อจํากัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคําสั งซื อโดยผู้
ลงทุนที ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ นที อยู่ในต่างประเทศที มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดัง
กล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

(ข) ในการซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนใด ๆ ที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสั งซื อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุนและ / หรือจํานวนเงินของการสั งซื อดังกล่าว ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน

6.2.5 การหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวเมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทุนทั งนี เมื อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือเห็นควรให้รับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและติดประกาศดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ

ข้อกําหนดและข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดารสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วย
สามารถขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น
เวลา 15 วัน ที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯและจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ
เปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามข้อ 16.3 และ 16.4 เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 หรือ ข้อ 20 

2) รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16.3 และ
16.4 และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 

7.2.1 ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที 

(1) บริษัทจัดการ

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(3) Telebanking หรือ ทางโทรศัพท์

(4) บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ตามระยะ
เวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 และ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที สั งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี 

1) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที บริษัทจัดการกําหนด
การจ่ายเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ระบุในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมภายหลัง ภายใน 3 วัน
ทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขที ระบุในข้อ 10 

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนติดต่อขอรับเงินค่าขายด้วยตนเอง ณ ที ทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัท
จัดการได้ตั งแต ่3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็นต้นไป

4) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนําเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นในเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที ได้ระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้ง
แก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง นายทะเบียนหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนําเช็คดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นหรือทําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําการขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทั งนี หากธนาคารที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่า
ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์        0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้
บริการ หรือมูลค่าอื นๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตาม
ที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย
หน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง
โดย ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่า
อื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเฉพาะวันที บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันที สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนตามหัวข้อ 7.5 เรื องระยะเวลาในการรับซื อคืนเท่านั นสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลัง
จากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป การสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น ในวันทําการซื อ
ขายให้ถือว่าเป็นการสั งขาย คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการ
ซื อขายซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนนั น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนและราคารับซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้
ดูแลผลประโยชน์แล้วการสั งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
หยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดัง
กล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้านายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการ
จะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึ ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการโดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที ได้
รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เพื อนําไปชําระเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนปลายทาง

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวม
ถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน “อินโนเทค” ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนรวม “อินโนเทค” (กองทุนต้นทาง) เข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
(กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการได้เพื อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนบางรูปแบบในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับ
สนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ยังมิให้ดําเนินการในระยะแรก
ประกอบด้วย

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน)

(3) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(โอนออก) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือโอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางภายในห้าวันทําการนับแต่วันที บริษัทได้รับคําสั งสับเปลี ยนจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทําการเมื อมีการเลิก
โครงการตามข้อ 22 ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความยินยอมให้มีการโอนหน่วยลงทุนไว้ในใบจองซื อหน่วยลงทุนหรือใน
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนเข้าหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นการรักษาผลประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนฯ

8.2.1 รูปแบบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
จะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับ
เปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ เพื อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยที คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ได ้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
หากการสับเปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ
เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื นมายังกองทุนนี สามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนเข้า LTF จาก บลจ. อื น” โดย
ไม่ต้องระบุจํานวนเงินที ต้องการโอน พร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ไปยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงิน ที ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ตามที ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนและมีการนําส่ง
เงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั น ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื นใด เป็นเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นี บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.3อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท
จัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที 
กําหนดไว้ในกฎหมาย ภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื อ มิใช่การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการอื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

8.2.1.4 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(กองทุนปลายทาง) 

สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนออก LTF ไปยัง บลจ. อื น” โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน
ที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยน
ออกจากกองทุนต้นทาง ชื อกองทุนปลายทางและชื อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนดเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกอง
ทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําเช็ค หรือโอนเงิน
หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งสับ
เปลี ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยการลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้ประจําปีใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8.2.1.5 กรณีมีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเมื อมีการเลิกกองทุนรวมอันเนื องมาจากสาเหตุตามข้อ 22 ว่าด้วยเรื อง การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทาง
บริษัทจัดการทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื นของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทจัดการอื น โดยบริษัทจัดการมี ข้อกําหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนที มีลักษณะการ
ลงทุน ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทําการแจ้งความจํานงในเรื องดังกล่าวไว้ในใบ
คําสั งซื อกองทุนรวม

8.3 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในระยะแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการเฉพาะรูปแบบการสับเปลี ยนตามที ระบุในข้อ 8.2.1.2 เรื อง การสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี  1) ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผ่านบริการคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั งนี การสับเปลี ยนในรูปแบบอื น ๆ ตาม
ที ระบุในข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นั น จะยังไม่เปิดให้บริการ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้ได้เมื อใด
บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ ประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี 

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการตั งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น. ในราคาตามข้อ 8.4
ในการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (กรณีสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้อ 8.2.1.1 หรือ 8.2.1.2) หรือ ใบคําสั งรับโอน LTF จาก บลจ. อื น หรือ ใบคําสั งโอน LTF
ไปยัง บลจ. อื น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ให้ระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนจากกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะ
ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทําการถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนนั นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามีผลตามเกณฑ์ใน ข้อ 8.4

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการนี ได้ทุกวัน โดยผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา
6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) ได้ตลอด 24
ชั วโมง

การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซื อขายนั นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการให้ถือเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคํานวณราคาของวันทําการถัดไปใน
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการ
ดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของ บริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท ์0
2624 – 6333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการ
ใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com)  โดยปฏิบัติ ตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการ
ยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยบริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยสับเปลี ยนเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับ
จากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ ไม่กําหนด จํานวนเงินลงทุนแล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัด
จํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)  สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมด
เท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จัดการหากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเอกสาร ใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องโทรสารของผู้สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือเครื องพิมพ์ของผู้สั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั นไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวัน
ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํา
รายการที ระบุไว้ในใบยืนยันทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

การทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

8.4 ราคาขายและราคารับซื อคืนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนมีผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและราคารับซื อคืน ดังนี 

1) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกําหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขาย ณ สิ น
วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรอง ข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่าง จากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
  
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
  
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื อนไขที ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี(5 ปีหรือ 7 ปี)
ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนตั งแต่วันที  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ งไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีแล้ว

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท
สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
(2) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที จ่ายจริง
(3) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชีตามที จ่ายจริงโดยจะตัดจ่ายจากบริษัทจัดการตามที จ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล จํานวนที จ่ายจริง
(5) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง
(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค จํานวนที จ่ายจริง (ถ้าม)ี
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนบริษัทจัดการ จะ
คํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน
การคํานวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง และส่วนที เกินกว่า
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินงานจัดเก็บไว้บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทั งนี ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราร้อยละ 0.25 (รวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว)

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
[ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน]
ทั งนี ธุรกรรมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้หน่วยลงทุนหรือธุรกรรมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อครั ง
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1.  ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็น
ชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2
การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใน
เรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 รวมภาษีมูลค่า
เพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์บริษัท
(www.innotechasset.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

คําจํากัดความ

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ตัวแทน / ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเอคควิตี โปรหุ้นระยะยาว

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือตัวแทนกําหนด

วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การที ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดหนึ ง หรือหน่วยลงทุน
ประเภทหนึ ง (“กองทุนต้นทางหรือหน่วยลงทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ งหรือหน่วยลงทุนอีก
ประเภทหนึ ง (“กองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุนปลายทาง”) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวก
ด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ น
วันทําการซื อขายนั น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผูถ้ือหุ้น
ล่าสุด

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัท จํากัด นั น

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT
CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  EQUITY PRO LTF 

1.3. ชื อย่อ :  EPLTF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื องของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โครงการจะนําเงินที ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ระยะสั น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ งจะช่วยให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ น โดยจะ
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit :
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
สมมติฐานที ใช้ในการคํานวณ :
1. ระดับความเชื อมั น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วันทําการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ํากว่า วันทําการ
ประเภทของ VaR ที บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี ยง : 
วิธีการวัดมูลค่าความเสี ยงด้านตลาด :

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :
กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี 

1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการดํารงอัตราส่วนดังกล่าวมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะ
เวลาที กองทุนมีความจําเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื อการดําเนินงานของกองทุน เช่น ในช่วงระยะเวลา 14
วันแรกนับแต่วันที ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และในช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนวันสิ นอายุโครงการหรือในกรณีที เกิด
สภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น ความผันผวนเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ทั งนี บริษัทจะรายงานการไม่ดํารง
อัตราส่วนดังกล่าวแก่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที กําหนด

2. อนึ งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื อป้องกันความผันผวน
ของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการลดหรือป้องกันความเสี ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในตราสารหนี ตราสารทุน สัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี สัดส่วนการลงทุน
ขึ นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั นๆ แล้วแต่กรณี

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย
ไทย ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด ดังนี 
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่

1.1.1    หุ้น
1.1.2    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (Share Warrants)
1.1.3    ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(TSR)
1.1.4    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบ
สําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5    ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1  1.1.4 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.2  ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่
1.2.1    พันธบัตร
1.2.2    ตั วเงินคลัง
1.2.3    หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4    ตั วแลกเงิน (B/E)
1.2.5    ตั วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.6    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8    ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.3  ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)
1.5    SN
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วนดังนี 

2.1   ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้
2.3   มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัด
ทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้อง

มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที ระบุในส่วน
ที  6 ข้อ 1
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.5.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บลจ. ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที เป็น SN ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ก่อน
การลงทุน
2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี 
ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ
ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั น
3. ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.  ธนาคารออมสิน
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ธนาคารพาณิชย์
1.2  บริษัทเงินทุน
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4  บริษัทหลักทรัพย์
1.5  บริษัทประกันภัย
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7  กองทุนฟื นฟู
1.8  นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.  ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 

2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating
อยู่ในอันดับ investment grade
2.2  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว
และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5  ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือ
และอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6   ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขาย ตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่า
เชื อถือและอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7  ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.  ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาํหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม

4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate))
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 

4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2  ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้อง
เรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดัง
กล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3
4.4.3  ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5   การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1  คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่
สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6  discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลัก
ทรัพย์ หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทํา
การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3  กองทุนฟื นฟู
1.4  ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5  ธนาคารพาณิชย์
1.6  บริษัทเงินทุน
1.7  บริษัทหลักทรัพย์
1.8  บริษัทประกันชีวิต
1.9   กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11  นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ มเติม
2.  หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 

3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลัก
ประกันดังนี 

3.1.1  เงินสด
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร
ที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4  ตั วแลกเงินหรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.6  ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7  หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF

3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้
บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5  ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 

3.5.2.1   บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2   ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใด
ดังนี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1.  ประเภท underlying
derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือ ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1  Derivatives on organized exchange
2.2.2  OTC derivatives ดังนี 
           2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3  ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม
3.หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที 
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
6.3.2ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิง
เสื อมเสียไป
6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที 

ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน SN ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี < 397 วันนับแต่วันที ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่
อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี > 397 วันนับแต่วันที ลงทุน ต้อง
ขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ตราสารที ลงทุนใน
benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 
5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั วไปของ  SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลัก
ทรัพย์ซื อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ น
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง
ประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขาย
ในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัท
ที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขาย
ใน SET)
5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายตาม 5.1
5.4 DW ที มี Issuer rating อยู่ในระดับ
Investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating
อยู่ในระดับ investment grade
    5.5.1 reverse repo
    5.5.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1
 ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท

ทุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที 
ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ว

แลกเงิน (B/E) หรือตั วสัญญาใช้เงิน
(P/N) ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่
สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอน
กรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45%
เฉลี ยในรอบปีบัญชีเว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุ
กองทุน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ
MF ที อายุกองทุนคง
เหลือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ทั งนี 
เฉพาะ MF ที มี อายุ
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 
2.1 B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไข
ห้ามเปลี ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 
(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน
รวมปิด และกองทุน buy & hold ที 
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดัง
กล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)

รวมกัน
ไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%

4 securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6
ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับ MF ทั วไป ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน SN ที มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของ
ข้อ 4 ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั วไปของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit
rating 

รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความ
เสี ยงที มีอยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มิใช่เพื อลดความเสี ยง (non
hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน

Global exposure
limit

จํากัด net exposure
ที เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ
NAV 

หมายเหตุ  :   สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ Product limit

ส่วนที  4 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใด
รายหนึ ง

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการ
ถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ ง
หนี กึ งทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึ ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี ภาค
รัฐไทย)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทํางบ
การเงิน (financial liability)* ของผู้ออก
ตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดย
ไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าวของเจ้า
หนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้
ยืมจากกิจการที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สิน
ทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของ ผู ้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้
ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี โดยเป็นตราสาร ที ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั งเว้นแต่
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที 
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ :
* หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให ้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออก
ตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั นโดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะ
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial
Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํา
งบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

3 หน่วย CIS ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS
ทั งหมดของ MF 
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน
ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที 5 :  การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที ไม่สามารถดํารงอายุเฉลี ยของ
ทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าวตามที กําหนด รวมทั งจัดส่งต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะ
กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมี คุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนท ี3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนแล้วจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนนั น
(5)ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) ตามที กําหนดในส่วนที  4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงานก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที 6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1.  ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)   จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที 
บริษัทจัดการ
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2.  ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดย
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และ
กําหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่ตํ่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอ
ขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนฯ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทั งใบจองซื อ/คําสั งซื อหน่วยลงทุน คําขอเปิดบัญชีได้ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทุกวันในเวลาทําการบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการและ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

5.2.2 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุนในครั งแรก

1) สําหรับผู้ที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื อสามารถจองซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุน
ไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคํา
เตือนเฉพาะสําหรับการลงทุน และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน พร้อมหลักฐานซึ งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี ไปที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หรือทางโทรสารของบริษัท
จัดการ สําหรับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญ

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประชาชน

2) สําหรับผู้ที มีบัญชีกองทุนอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้จองซื อที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ได้เปิดบัญชีไว้ ระบุเลขที ผู้ถือหน่วยและ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อให้ครบถ้วนชัดเจน ทั งนี 
ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5.2.3 การรับชําระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

ในการจองซื อหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนและไม่รับ
โอนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการอื น (บริษัทจัดการต้นทาง) เพื อมาลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษัทจัดการ (บริษัทจัดการปลายทาง) ทั งนี ในการชําระเงินค่าจองซื อ ผู้จองซื อหรือสั งซื อสามารถชําระเงิน
ได ้ โดยมีรายละเอียดดังนี 

(1) กรณีที จองซื อผ่านบริษัทจัดการผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์
เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)หรือเช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลง
วันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อกองทุนเปิด” 

(2) กรณีที จองซื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนอื น ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ โดยจะต้องลงวันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อ
กองทุนเปิด” 

เมื อสํานักงานผู้รับคําจองซื อข้างต้นได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื อแล้วสํานักงานผู้รับคําสั งซื อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชําระเงิน ทั งนี การจองซื อหรือการสั งซื อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหรือค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วและสิทธิของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนฯหรือบริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู ้
จองซื อหน่วยลงทุนที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หากมีดอกเบี ยรับเกิดขึ นในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ (1)
 (3) ทางบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที การเสนอขายครั งแรกมีผู้จองซื อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที 
จองซื อ หลังจากที บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วในกรณีที มีการจองซื อหน่วยลงทุนเกินกว่า
มูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงิน
ทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาทการจัดสรรหน่วยลงทุนที เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดย
ใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที ได้มีการบันทึกในระบบซื อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที สั งซื อ
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที สั งซื อโดยจํานวนที จัดสรรจะ
เป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ แต่ทั งนี บลจ. อินโนเทค ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
หากกรณีที มูลค่าที ได้รับการจัดสรรต่ํากว่า 5,000 บาท หรือ 500 หน่วย

5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรกไม่
ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื องจากเมื อสิ นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทั งนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่อไปได้

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินที ผู้สั งซื อระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง ให้แก่ผู้จองซื อภายในหนึ งเดือนนับ
แต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึง
วันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และสาขาบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน ได้ที ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯทุกวันในเวลาทําการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2)นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6.2.1 การขอเปิดบัญชี

1) ผู้สนใจที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจํานงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนชัดเจนและส่ง
หลักฐานประกอบคําขอตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได้

2) ผู้สนใจที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคําสั งเปิดบัญชีซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระบุเลขที ผู้ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อและส่งหลักฐานประกอบตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยไม่ต้องแสดงความจํานงสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

6.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุน

ก) การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้สั งซื อสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้สนใจซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนและยื นพร้อมชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ตามวิธีการที ระบุไว้
ในหัวข้อ 5.2.3 สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) ในกรณีที ผู้สั งซื อชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ
หรือแต่ละสํานักงานของผู้สนับสนุนฯ และสาขาที สั งซื อ หรือในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน
ที สั งซื อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์
สามารถเรียกเก็บได้ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เพียงแต่กรอกใบคําสั งซื อให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดําเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 14 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันสั งซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้วผู้
สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้ซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ งเพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันผู้ซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดําเนิน
การในวิธีการอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี จะต้องแสดงความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการสามารถสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
หรือทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เมื อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในข้อ 22. โดยในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใด
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว หรือ
ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที เกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์
ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามลําดับ ดังนี 

1) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน (ถ้ามี) หากในขณะนั น กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอื นของบริษัทจัดการมีมากว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการจะสับเปลี ยนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที มีความเสี ยงในระดับ
ใกล้เคียงกัน หรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่ก่อน

2) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีระดับความเสี ยงในระดับใกล้
เคียงกันหรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่

ข) การสั งซื อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1) ผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

เมื อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช ้(User name) และรหัสผ่าน
(Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งให้ทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Email address ซึ งจะสามารถใช้ในการสั งซื อ
ขายหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไปผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ มเติม

ในการสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์
ของบริษัทจัดการได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไปในการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอใช้
บริการนี ทราบการสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณีผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้บริการ
ซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการที หมายเลขโทรศัพท์ 026246333 โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต
ซึ งจะประกาศใน(www.innotechasset.com) หรือ ผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อ
นั น ซึ งผู้สั งซื อสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนเอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งซื อเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งใบ
ยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุในใบยืนยัน ทาง
บริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

2) ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสั งซื อ
หน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ได้ทุกวันตลอด 24 ชั วโมง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ใช้
บริการนี ทราบ การสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูและผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณี ผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั งซื อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที ถูกต้องเพื อเข้าสู่ระบบ จากนั นจึงเลือก
รหัสบริการซื อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั นตอนการสั งซื อ ระบบจะทบทวนการทํารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูก
ต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภาย
หลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั งซื อนั นเอกสารใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องพิมพ์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้
อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5
ข้อ 11 หรือข้อ 12

2) ขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ
19 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที สั งซื อและชําระเต็มจํานวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและภายในระยะเวลาที 
กําหนด จํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรรจะคํานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ งกรณีที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ คําสั งจ่ายเงิน และทําการสั ง
ซื อภายในกําหนดเวลารับฝากเช็ค บริษัทจัดการจะคํานวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน โดย
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ในวันที สั งซื อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์นั นสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที 
จํานวนเงินที ระบุในคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที ชําระ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนที ได้รับ
ชําระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที สั งซื อและได้รับค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที จดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั งซื อตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี ย
(ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ส่งซื อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4

6.2.4 ข้อจํากัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคําสั งซื อโดยผู้
ลงทุนที ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ นที อยู่ในต่างประเทศที มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดัง
กล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

(ข) ในการซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนใด ๆ ที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสั งซื อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุนและ / หรือจํานวนเงินของการสั งซื อดังกล่าว ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน

6.2.5 การหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวเมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทุนทั งนี เมื อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือเห็นควรให้รับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและติดประกาศดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ

ข้อกําหนดและข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดารสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วย
สามารถขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น
เวลา 15 วัน ที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯและจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ
เปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามข้อ 16.3 และ 16.4 เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 หรือ ข้อ 20 

2) รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16.3 และ
16.4 และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 

7.2.1 ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที 

(1) บริษัทจัดการ

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(3) Telebanking หรือ ทางโทรศัพท์

(4) บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ตามระยะ
เวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 และ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที สั งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี 

1) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที บริษัทจัดการกําหนด
การจ่ายเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ระบุในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมภายหลัง ภายใน 3 วัน
ทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขที ระบุในข้อ 10 

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนติดต่อขอรับเงินค่าขายด้วยตนเอง ณ ที ทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัท
จัดการได้ตั งแต ่3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็นต้นไป

4) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนําเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นในเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที ได้ระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้ง
แก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง นายทะเบียนหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนําเช็คดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นหรือทําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําการขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทั งนี หากธนาคารที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่า
ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์        0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้
บริการ หรือมูลค่าอื นๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตาม
ที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย
หน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง
โดย ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่า
อื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเฉพาะวันที บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันที สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนตามหัวข้อ 7.5 เรื องระยะเวลาในการรับซื อคืนเท่านั นสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลัง
จากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป การสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น ในวันทําการซื อ
ขายให้ถือว่าเป็นการสั งขาย คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการ
ซื อขายซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนนั น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนและราคารับซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้
ดูแลผลประโยชน์แล้วการสั งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
หยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดัง
กล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้านายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการ
จะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึ ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการโดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที ได้
รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เพื อนําไปชําระเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนปลายทาง

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวม
ถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน “อินโนเทค” ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนรวม “อินโนเทค” (กองทุนต้นทาง) เข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
(กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการได้เพื อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนบางรูปแบบในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับ
สนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ยังมิให้ดําเนินการในระยะแรก
ประกอบด้วย

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน)

(3) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(โอนออก) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือโอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางภายในห้าวันทําการนับแต่วันที บริษัทได้รับคําสั งสับเปลี ยนจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทําการเมื อมีการเลิก
โครงการตามข้อ 22 ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความยินยอมให้มีการโอนหน่วยลงทุนไว้ในใบจองซื อหน่วยลงทุนหรือใน
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนเข้าหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นการรักษาผลประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนฯ

8.2.1 รูปแบบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
จะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับ
เปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ เพื อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยที คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ได ้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
หากการสับเปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ
เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื นมายังกองทุนนี สามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนเข้า LTF จาก บลจ. อื น” โดย
ไม่ต้องระบุจํานวนเงินที ต้องการโอน พร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ไปยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงิน ที ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ตามที ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนและมีการนําส่ง
เงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั น ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื นใด เป็นเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นี บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.3อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท
จัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที 
กําหนดไว้ในกฎหมาย ภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื อ มิใช่การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการอื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

8.2.1.4 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(กองทุนปลายทาง) 

สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนออก LTF ไปยัง บลจ. อื น” โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน
ที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยน
ออกจากกองทุนต้นทาง ชื อกองทุนปลายทางและชื อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนดเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกอง
ทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําเช็ค หรือโอนเงิน
หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งสับ
เปลี ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยการลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้ประจําปีใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8.2.1.5 กรณีมีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเมื อมีการเลิกกองทุนรวมอันเนื องมาจากสาเหตุตามข้อ 22 ว่าด้วยเรื อง การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทาง
บริษัทจัดการทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื นของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทจัดการอื น โดยบริษัทจัดการมี ข้อกําหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนที มีลักษณะการ
ลงทุน ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทําการแจ้งความจํานงในเรื องดังกล่าวไว้ในใบ
คําสั งซื อกองทุนรวม

8.3 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในระยะแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการเฉพาะรูปแบบการสับเปลี ยนตามที ระบุในข้อ 8.2.1.2 เรื อง การสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี  1) ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผ่านบริการคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั งนี การสับเปลี ยนในรูปแบบอื น ๆ ตาม
ที ระบุในข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นั น จะยังไม่เปิดให้บริการ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้ได้เมื อใด
บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ ประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี 

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการตั งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น. ในราคาตามข้อ 8.4
ในการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (กรณีสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้อ 8.2.1.1 หรือ 8.2.1.2) หรือ ใบคําสั งรับโอน LTF จาก บลจ. อื น หรือ ใบคําสั งโอน LTF
ไปยัง บลจ. อื น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ให้ระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนจากกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะ
ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทําการถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนนั นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามีผลตามเกณฑ์ใน ข้อ 8.4

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการนี ได้ทุกวัน โดยผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา
6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) ได้ตลอด 24
ชั วโมง

การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซื อขายนั นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการให้ถือเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคํานวณราคาของวันทําการถัดไปใน
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการ
ดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของ บริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท ์0
2624 – 6333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการ
ใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com)  โดยปฏิบัติ ตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการ
ยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยบริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยสับเปลี ยนเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับ
จากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ ไม่กําหนด จํานวนเงินลงทุนแล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัด
จํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)  สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมด
เท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จัดการหากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเอกสาร ใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องโทรสารของผู้สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือเครื องพิมพ์ของผู้สั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั นไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวัน
ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํา
รายการที ระบุไว้ในใบยืนยันทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

การทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

8.4 ราคาขายและราคารับซื อคืนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนมีผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและราคารับซื อคืน ดังนี 

1) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกําหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขาย ณ สิ น
วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรอง ข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่าง จากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
  
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
  
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื อนไขที ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี(5 ปีหรือ 7 ปี)
ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนตั งแต่วันที  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ งไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีแล้ว

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท
สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
(2) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที จ่ายจริง
(3) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชีตามที จ่ายจริงโดยจะตัดจ่ายจากบริษัทจัดการตามที จ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล จํานวนที จ่ายจริง
(5) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง
(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค จํานวนที จ่ายจริง (ถ้าม)ี
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนบริษัทจัดการ จะ
คํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน
การคํานวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง และส่วนที เกินกว่า
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินงานจัดเก็บไว้บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทั งนี ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราร้อยละ 0.25 (รวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว)

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
[ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน]
ทั งนี ธุรกรรมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้หน่วยลงทุนหรือธุรกรรมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อครั ง
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1.  ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็น
ชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2
การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใน
เรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 รวมภาษีมูลค่า
เพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์บริษัท
(www.innotechasset.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

คําจํากัดความ

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ตัวแทน / ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเอคควิตี โปรหุ้นระยะยาว

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือตัวแทนกําหนด

วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การที ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดหนึ ง หรือหน่วยลงทุน
ประเภทหนึ ง (“กองทุนต้นทางหรือหน่วยลงทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ งหรือหน่วยลงทุนอีก
ประเภทหนึ ง (“กองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุนปลายทาง”) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวก
ด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ น
วันทําการซื อขายนั น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผูถ้ือหุ้น
ล่าสุด

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัท จํากัด นั น

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT
CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  EQUITY PRO LTF 

1.3. ชื อย่อ :  EPLTF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื องของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โครงการจะนําเงินที ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ระยะสั น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ งจะช่วยให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ น โดยจะ
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit :
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
สมมติฐานที ใช้ในการคํานวณ :
1. ระดับความเชื อมั น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วันทําการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ํากว่า วันทําการ
ประเภทของ VaR ที บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี ยง : 
วิธีการวัดมูลค่าความเสี ยงด้านตลาด :

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :
กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี 

1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการดํารงอัตราส่วนดังกล่าวมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะ
เวลาที กองทุนมีความจําเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื อการดําเนินงานของกองทุน เช่น ในช่วงระยะเวลา 14
วันแรกนับแต่วันที ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และในช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนวันสิ นอายุโครงการหรือในกรณีที เกิด
สภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น ความผันผวนเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ทั งนี บริษัทจะรายงานการไม่ดํารง
อัตราส่วนดังกล่าวแก่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที กําหนด

2. อนึ งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื อป้องกันความผันผวน
ของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการลดหรือป้องกันความเสี ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในตราสารหนี ตราสารทุน สัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี สัดส่วนการลงทุน
ขึ นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั นๆ แล้วแต่กรณี

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย
ไทย ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด ดังนี 
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่

1.1.1    หุ้น
1.1.2    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (Share Warrants)
1.1.3    ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(TSR)
1.1.4    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบ
สําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5    ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1  1.1.4 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.2  ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่
1.2.1    พันธบัตร
1.2.2    ตั วเงินคลัง
1.2.3    หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4    ตั วแลกเงิน (B/E)
1.2.5    ตั วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.6    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8    ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.3  ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)
1.5    SN
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วนดังนี 

2.1   ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้
2.3   มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัด
ทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้อง

มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที ระบุในส่วน
ที  6 ข้อ 1
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.5.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บลจ. ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที เป็น SN ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ก่อน
การลงทุน
2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี 
ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ
ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั น
3. ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.  ธนาคารออมสิน
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ธนาคารพาณิชย์
1.2  บริษัทเงินทุน
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4  บริษัทหลักทรัพย์
1.5  บริษัทประกันภัย
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7  กองทุนฟื นฟู
1.8  นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.  ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 

2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating
อยู่ในอันดับ investment grade
2.2  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว
และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5  ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือ
และอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6   ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขาย ตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่า
เชื อถือและอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7  ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.  ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาํหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม

4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate))
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 

4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2  ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้อง
เรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดัง
กล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3
4.4.3  ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5   การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1  คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่
สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6  discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลัก
ทรัพย์ หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทํา
การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3  กองทุนฟื นฟู
1.4  ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5  ธนาคารพาณิชย์
1.6  บริษัทเงินทุน
1.7  บริษัทหลักทรัพย์
1.8  บริษัทประกันชีวิต
1.9   กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11  นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ มเติม
2.  หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 

3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลัก
ประกันดังนี 

3.1.1  เงินสด
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร
ที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4  ตั วแลกเงินหรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.6  ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7  หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF

3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้
บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5  ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 

3.5.2.1   บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2   ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใด
ดังนี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1.  ประเภท underlying
derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือ ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1  Derivatives on organized exchange
2.2.2  OTC derivatives ดังนี 
           2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3  ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม
3.หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที 
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
6.3.2ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิง
เสื อมเสียไป
6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที 

ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน SN ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี < 397 วันนับแต่วันที ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่
อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี > 397 วันนับแต่วันที ลงทุน ต้อง
ขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ตราสารที ลงทุนใน
benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 
5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั วไปของ  SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลัก
ทรัพย์ซื อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ น
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง
ประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขาย
ในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัท
ที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขาย
ใน SET)
5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายตาม 5.1
5.4 DW ที มี Issuer rating อยู่ในระดับ
Investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating
อยู่ในระดับ investment grade
    5.5.1 reverse repo
    5.5.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1
 ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท

ทุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที 
ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ว

แลกเงิน (B/E) หรือตั วสัญญาใช้เงิน
(P/N) ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่
สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอน
กรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45%
เฉลี ยในรอบปีบัญชีเว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุ
กองทุน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ
MF ที อายุกองทุนคง
เหลือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ทั งนี 
เฉพาะ MF ที มี อายุ
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 
2.1 B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไข
ห้ามเปลี ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 
(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน
รวมปิด และกองทุน buy & hold ที 
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดัง
กล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)

รวมกัน
ไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%

4 securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6
ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับ MF ทั วไป ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน SN ที มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของ
ข้อ 4 ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั วไปของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit
rating 

รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความ
เสี ยงที มีอยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มิใช่เพื อลดความเสี ยง (non
hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน

Global exposure
limit

จํากัด net exposure
ที เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ
NAV 

หมายเหตุ  :   สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ Product limit

ส่วนที  4 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใด
รายหนึ ง

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการ
ถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ ง
หนี กึ งทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึ ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี ภาค
รัฐไทย)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทํางบ
การเงิน (financial liability)* ของผู้ออก
ตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดย
ไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าวของเจ้า
หนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้
ยืมจากกิจการที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สิน
ทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของ ผู ้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้
ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี โดยเป็นตราสาร ที ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั งเว้นแต่
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที 
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ :
* หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให ้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออก
ตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั นโดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะ
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial
Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํา
งบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

3 หน่วย CIS ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS
ทั งหมดของ MF 
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน
ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที 5 :  การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที ไม่สามารถดํารงอายุเฉลี ยของ
ทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าวตามที กําหนด รวมทั งจัดส่งต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะ
กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมี คุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนท ี3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนแล้วจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนนั น
(5)ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) ตามที กําหนดในส่วนที  4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงานก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที 6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1.  ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)   จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที 
บริษัทจัดการ
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2.  ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดย
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และ
กําหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่ตํ่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอ
ขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนฯ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทั งใบจองซื อ/คําสั งซื อหน่วยลงทุน คําขอเปิดบัญชีได้ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทุกวันในเวลาทําการบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการและ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

5.2.2 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุนในครั งแรก

1) สําหรับผู้ที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื อสามารถจองซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุน
ไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคํา
เตือนเฉพาะสําหรับการลงทุน และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน พร้อมหลักฐานซึ งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี ไปที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หรือทางโทรสารของบริษัท
จัดการ สําหรับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญ

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประชาชน

2) สําหรับผู้ที มีบัญชีกองทุนอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้จองซื อที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ได้เปิดบัญชีไว้ ระบุเลขที ผู้ถือหน่วยและ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อให้ครบถ้วนชัดเจน ทั งนี 
ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5.2.3 การรับชําระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

ในการจองซื อหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนและไม่รับ
โอนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการอื น (บริษัทจัดการต้นทาง) เพื อมาลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษัทจัดการ (บริษัทจัดการปลายทาง) ทั งนี ในการชําระเงินค่าจองซื อ ผู้จองซื อหรือสั งซื อสามารถชําระเงิน
ได ้ โดยมีรายละเอียดดังนี 

(1) กรณีที จองซื อผ่านบริษัทจัดการผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์
เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)หรือเช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลง
วันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อกองทุนเปิด” 

(2) กรณีที จองซื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนอื น ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ โดยจะต้องลงวันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อ
กองทุนเปิด” 

เมื อสํานักงานผู้รับคําจองซื อข้างต้นได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื อแล้วสํานักงานผู้รับคําสั งซื อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชําระเงิน ทั งนี การจองซื อหรือการสั งซื อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหรือค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วและสิทธิของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนฯหรือบริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู ้
จองซื อหน่วยลงทุนที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หากมีดอกเบี ยรับเกิดขึ นในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ (1)
 (3) ทางบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที การเสนอขายครั งแรกมีผู้จองซื อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที 
จองซื อ หลังจากที บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วในกรณีที มีการจองซื อหน่วยลงทุนเกินกว่า
มูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงิน
ทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาทการจัดสรรหน่วยลงทุนที เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดย
ใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที ได้มีการบันทึกในระบบซื อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที สั งซื อ
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที สั งซื อโดยจํานวนที จัดสรรจะ
เป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ แต่ทั งนี บลจ. อินโนเทค ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
หากกรณีที มูลค่าที ได้รับการจัดสรรต่ํากว่า 5,000 บาท หรือ 500 หน่วย

5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรกไม่
ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื องจากเมื อสิ นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทั งนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่อไปได้

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินที ผู้สั งซื อระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง ให้แก่ผู้จองซื อภายในหนึ งเดือนนับ
แต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึง
วันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และสาขาบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน ได้ที ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯทุกวันในเวลาทําการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2)นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6.2.1 การขอเปิดบัญชี

1) ผู้สนใจที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจํานงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนชัดเจนและส่ง
หลักฐานประกอบคําขอตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได้

2) ผู้สนใจที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคําสั งเปิดบัญชีซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระบุเลขที ผู้ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อและส่งหลักฐานประกอบตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยไม่ต้องแสดงความจํานงสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

6.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุน

ก) การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้สั งซื อสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้สนใจซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนและยื นพร้อมชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ตามวิธีการที ระบุไว้
ในหัวข้อ 5.2.3 สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) ในกรณีที ผู้สั งซื อชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ
หรือแต่ละสํานักงานของผู้สนับสนุนฯ และสาขาที สั งซื อ หรือในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน
ที สั งซื อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์
สามารถเรียกเก็บได้ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เพียงแต่กรอกใบคําสั งซื อให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดําเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 14 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันสั งซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้วผู้
สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้ซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ งเพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันผู้ซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดําเนิน
การในวิธีการอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี จะต้องแสดงความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการสามารถสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
หรือทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เมื อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในข้อ 22. โดยในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใด
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว หรือ
ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที เกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์
ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามลําดับ ดังนี 

1) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน (ถ้ามี) หากในขณะนั น กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอื นของบริษัทจัดการมีมากว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการจะสับเปลี ยนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที มีความเสี ยงในระดับ
ใกล้เคียงกัน หรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่ก่อน

2) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีระดับความเสี ยงในระดับใกล้
เคียงกันหรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่

ข) การสั งซื อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1) ผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

เมื อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช ้(User name) และรหัสผ่าน
(Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งให้ทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Email address ซึ งจะสามารถใช้ในการสั งซื อ
ขายหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไปผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ มเติม

ในการสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์
ของบริษัทจัดการได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไปในการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอใช้
บริการนี ทราบการสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณีผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้บริการ
ซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการที หมายเลขโทรศัพท์ 026246333 โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต
ซึ งจะประกาศใน(www.innotechasset.com) หรือ ผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อ
นั น ซึ งผู้สั งซื อสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนเอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งซื อเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งใบ
ยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุในใบยืนยัน ทาง
บริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

2) ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสั งซื อ
หน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ได้ทุกวันตลอด 24 ชั วโมง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ใช้
บริการนี ทราบ การสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูและผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณี ผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั งซื อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที ถูกต้องเพื อเข้าสู่ระบบ จากนั นจึงเลือก
รหัสบริการซื อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั นตอนการสั งซื อ ระบบจะทบทวนการทํารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูก
ต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภาย
หลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั งซื อนั นเอกสารใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องพิมพ์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้
อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5
ข้อ 11 หรือข้อ 12

2) ขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ
19 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที สั งซื อและชําระเต็มจํานวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและภายในระยะเวลาที 
กําหนด จํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรรจะคํานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ งกรณีที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ คําสั งจ่ายเงิน และทําการสั ง
ซื อภายในกําหนดเวลารับฝากเช็ค บริษัทจัดการจะคํานวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน โดย
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ในวันที สั งซื อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์นั นสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที 
จํานวนเงินที ระบุในคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที ชําระ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนที ได้รับ
ชําระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที สั งซื อและได้รับค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที จดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั งซื อตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี ย
(ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ส่งซื อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4

6.2.4 ข้อจํากัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคําสั งซื อโดยผู้
ลงทุนที ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ นที อยู่ในต่างประเทศที มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดัง
กล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

(ข) ในการซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนใด ๆ ที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสั งซื อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุนและ / หรือจํานวนเงินของการสั งซื อดังกล่าว ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน

6.2.5 การหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวเมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทุนทั งนี เมื อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือเห็นควรให้รับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและติดประกาศดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ

ข้อกําหนดและข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดารสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วย
สามารถขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น
เวลา 15 วัน ที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯและจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ
เปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามข้อ 16.3 และ 16.4 เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 หรือ ข้อ 20 

2) รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16.3 และ
16.4 และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 

7.2.1 ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที 

(1) บริษัทจัดการ

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(3) Telebanking หรือ ทางโทรศัพท์

(4) บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ตามระยะ
เวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 และ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที สั งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี 

1) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที บริษัทจัดการกําหนด
การจ่ายเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ระบุในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมภายหลัง ภายใน 3 วัน
ทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขที ระบุในข้อ 10 

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนติดต่อขอรับเงินค่าขายด้วยตนเอง ณ ที ทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัท
จัดการได้ตั งแต ่3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็นต้นไป

4) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนําเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นในเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที ได้ระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้ง
แก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง นายทะเบียนหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนําเช็คดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นหรือทําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําการขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทั งนี หากธนาคารที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่า
ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์        0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้
บริการ หรือมูลค่าอื นๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตาม
ที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย
หน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง
โดย ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่า
อื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเฉพาะวันที บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันที สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนตามหัวข้อ 7.5 เรื องระยะเวลาในการรับซื อคืนเท่านั นสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลัง
จากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป การสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น ในวันทําการซื อ
ขายให้ถือว่าเป็นการสั งขาย คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการ
ซื อขายซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนนั น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนและราคารับซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้
ดูแลผลประโยชน์แล้วการสั งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
หยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดัง
กล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้านายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการ
จะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึ ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการโดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที ได้
รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เพื อนําไปชําระเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนปลายทาง

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวม
ถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน “อินโนเทค” ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนรวม “อินโนเทค” (กองทุนต้นทาง) เข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
(กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการได้เพื อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนบางรูปแบบในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับ
สนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ยังมิให้ดําเนินการในระยะแรก
ประกอบด้วย

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน)

(3) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(โอนออก) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือโอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางภายในห้าวันทําการนับแต่วันที บริษัทได้รับคําสั งสับเปลี ยนจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทําการเมื อมีการเลิก
โครงการตามข้อ 22 ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความยินยอมให้มีการโอนหน่วยลงทุนไว้ในใบจองซื อหน่วยลงทุนหรือใน
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนเข้าหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นการรักษาผลประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนฯ

8.2.1 รูปแบบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
จะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับ
เปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ เพื อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยที คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ได ้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
หากการสับเปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ
เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื นมายังกองทุนนี สามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนเข้า LTF จาก บลจ. อื น” โดย
ไม่ต้องระบุจํานวนเงินที ต้องการโอน พร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ไปยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงิน ที ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ตามที ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนและมีการนําส่ง
เงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั น ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื นใด เป็นเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นี บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.3อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท
จัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที 
กําหนดไว้ในกฎหมาย ภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื อ มิใช่การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการอื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

8.2.1.4 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(กองทุนปลายทาง) 

สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนออก LTF ไปยัง บลจ. อื น” โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน
ที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยน
ออกจากกองทุนต้นทาง ชื อกองทุนปลายทางและชื อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนดเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกอง
ทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําเช็ค หรือโอนเงิน
หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งสับ
เปลี ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยการลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้ประจําปีใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8.2.1.5 กรณีมีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเมื อมีการเลิกกองทุนรวมอันเนื องมาจากสาเหตุตามข้อ 22 ว่าด้วยเรื อง การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทาง
บริษัทจัดการทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื นของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทจัดการอื น โดยบริษัทจัดการมี ข้อกําหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนที มีลักษณะการ
ลงทุน ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทําการแจ้งความจํานงในเรื องดังกล่าวไว้ในใบ
คําสั งซื อกองทุนรวม

8.3 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในระยะแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการเฉพาะรูปแบบการสับเปลี ยนตามที ระบุในข้อ 8.2.1.2 เรื อง การสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี  1) ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผ่านบริการคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั งนี การสับเปลี ยนในรูปแบบอื น ๆ ตาม
ที ระบุในข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นั น จะยังไม่เปิดให้บริการ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้ได้เมื อใด
บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ ประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี 

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการตั งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น. ในราคาตามข้อ 8.4
ในการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (กรณีสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้อ 8.2.1.1 หรือ 8.2.1.2) หรือ ใบคําสั งรับโอน LTF จาก บลจ. อื น หรือ ใบคําสั งโอน LTF
ไปยัง บลจ. อื น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ให้ระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนจากกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะ
ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทําการถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนนั นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามีผลตามเกณฑ์ใน ข้อ 8.4

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการนี ได้ทุกวัน โดยผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา
6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) ได้ตลอด 24
ชั วโมง

การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซื อขายนั นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการให้ถือเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคํานวณราคาของวันทําการถัดไปใน
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการ
ดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของ บริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท ์0
2624 – 6333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการ
ใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com)  โดยปฏิบัติ ตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการ
ยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยบริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยสับเปลี ยนเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับ
จากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ ไม่กําหนด จํานวนเงินลงทุนแล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัด
จํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)  สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมด
เท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จัดการหากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเอกสาร ใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องโทรสารของผู้สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือเครื องพิมพ์ของผู้สั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั นไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวัน
ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํา
รายการที ระบุไว้ในใบยืนยันทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

การทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

8.4 ราคาขายและราคารับซื อคืนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนมีผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและราคารับซื อคืน ดังนี 

1) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกําหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขาย ณ สิ น
วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรอง ข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่าง จากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
  
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
  
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื อนไขที ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี(5 ปีหรือ 7 ปี)
ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนตั งแต่วันที  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ งไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีแล้ว

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท
สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
(2) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที จ่ายจริง
(3) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชีตามที จ่ายจริงโดยจะตัดจ่ายจากบริษัทจัดการตามที จ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล จํานวนที จ่ายจริง
(5) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง
(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค จํานวนที จ่ายจริง (ถ้าม)ี
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนบริษัทจัดการ จะ
คํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน
การคํานวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง และส่วนที เกินกว่า
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินงานจัดเก็บไว้บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทั งนี ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราร้อยละ 0.25 (รวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว)

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
[ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน]
ทั งนี ธุรกรรมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้หน่วยลงทุนหรือธุรกรรมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อครั ง
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1.  ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็น
ชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2
การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใน
เรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 รวมภาษีมูลค่า
เพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์บริษัท
(www.innotechasset.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

คําจํากัดความ

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ตัวแทน / ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเอคควิตี โปรหุ้นระยะยาว

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือตัวแทนกําหนด

วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การที ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดหนึ ง หรือหน่วยลงทุน
ประเภทหนึ ง (“กองทุนต้นทางหรือหน่วยลงทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ งหรือหน่วยลงทุนอีก
ประเภทหนึ ง (“กองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุนปลายทาง”) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวก
ด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ น
วันทําการซื อขายนั น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผูถ้ือหุ้น
ล่าสุด

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัท จํากัด นั น

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT
CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  EQUITY PRO LTF 

1.3. ชื อย่อ :  EPLTF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื องของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โครงการจะนําเงินที ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ระยะสั น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ งจะช่วยให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ น โดยจะ
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit :
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
สมมติฐานที ใช้ในการคํานวณ :
1. ระดับความเชื อมั น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วันทําการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ํากว่า วันทําการ
ประเภทของ VaR ที บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี ยง : 
วิธีการวัดมูลค่าความเสี ยงด้านตลาด :

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :
กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี 

1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการดํารงอัตราส่วนดังกล่าวมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะ
เวลาที กองทุนมีความจําเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื อการดําเนินงานของกองทุน เช่น ในช่วงระยะเวลา 14
วันแรกนับแต่วันที ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และในช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนวันสิ นอายุโครงการหรือในกรณีที เกิด
สภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น ความผันผวนเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ทั งนี บริษัทจะรายงานการไม่ดํารง
อัตราส่วนดังกล่าวแก่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที กําหนด

2. อนึ งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื อป้องกันความผันผวน
ของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการลดหรือป้องกันความเสี ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในตราสารหนี ตราสารทุน สัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี สัดส่วนการลงทุน
ขึ นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั นๆ แล้วแต่กรณี

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย
ไทย ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด ดังนี 
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่

1.1.1    หุ้น
1.1.2    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (Share Warrants)
1.1.3    ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(TSR)
1.1.4    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบ
สําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5    ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1  1.1.4 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.2  ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่
1.2.1    พันธบัตร
1.2.2    ตั วเงินคลัง
1.2.3    หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4    ตั วแลกเงิน (B/E)
1.2.5    ตั วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.6    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8    ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.3  ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)
1.5    SN
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วนดังนี 

2.1   ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้
2.3   มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัด
ทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้อง

มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที ระบุในส่วน
ที  6 ข้อ 1
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.5.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บลจ. ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที เป็น SN ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ก่อน
การลงทุน
2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี 
ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ
ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั น
3. ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.  ธนาคารออมสิน
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ธนาคารพาณิชย์
1.2  บริษัทเงินทุน
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4  บริษัทหลักทรัพย์
1.5  บริษัทประกันภัย
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7  กองทุนฟื นฟู
1.8  นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.  ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 

2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating
อยู่ในอันดับ investment grade
2.2  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว
และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5  ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือ
และอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6   ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขาย ตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่า
เชื อถือและอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7  ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.  ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาํหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม

4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate))
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 

4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2  ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้อง
เรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดัง
กล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3
4.4.3  ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5   การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1  คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่
สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6  discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลัก
ทรัพย์ หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทํา
การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3  กองทุนฟื นฟู
1.4  ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5  ธนาคารพาณิชย์
1.6  บริษัทเงินทุน
1.7  บริษัทหลักทรัพย์
1.8  บริษัทประกันชีวิต
1.9   กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11  นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ มเติม
2.  หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 

3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลัก
ประกันดังนี 

3.1.1  เงินสด
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร
ที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4  ตั วแลกเงินหรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.6  ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7  หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF

3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้
บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5  ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 

3.5.2.1   บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2   ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใด
ดังนี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1.  ประเภท underlying
derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือ ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1  Derivatives on organized exchange
2.2.2  OTC derivatives ดังนี 
           2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3  ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม
3.หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที 
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
6.3.2ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิง
เสื อมเสียไป
6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที 

ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน SN ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี < 397 วันนับแต่วันที ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่
อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี > 397 วันนับแต่วันที ลงทุน ต้อง
ขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ตราสารที ลงทุนใน
benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 
5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั วไปของ  SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลัก
ทรัพย์ซื อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ น
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง
ประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขาย
ในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัท
ที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขาย
ใน SET)
5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายตาม 5.1
5.4 DW ที มี Issuer rating อยู่ในระดับ
Investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating
อยู่ในระดับ investment grade
    5.5.1 reverse repo
    5.5.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1
 ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท

ทุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที 
ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ว

แลกเงิน (B/E) หรือตั วสัญญาใช้เงิน
(P/N) ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่
สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอน
กรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45%
เฉลี ยในรอบปีบัญชีเว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุ
กองทุน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ
MF ที อายุกองทุนคง
เหลือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ทั งนี 
เฉพาะ MF ที มี อายุ
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 
2.1 B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไข
ห้ามเปลี ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 
(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน
รวมปิด และกองทุน buy & hold ที 
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดัง
กล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)

รวมกัน
ไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%

4 securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6
ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับ MF ทั วไป ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน SN ที มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของ
ข้อ 4 ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั วไปของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit
rating 

รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความ
เสี ยงที มีอยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มิใช่เพื อลดความเสี ยง (non
hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน

Global exposure
limit

จํากัด net exposure
ที เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ
NAV 

หมายเหตุ  :   สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ Product limit

ส่วนที  4 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใด
รายหนึ ง

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการ
ถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ ง
หนี กึ งทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึ ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี ภาค
รัฐไทย)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทํางบ
การเงิน (financial liability)* ของผู้ออก
ตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดย
ไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าวของเจ้า
หนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้
ยืมจากกิจการที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สิน
ทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของ ผู ้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้
ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี โดยเป็นตราสาร ที ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั งเว้นแต่
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที 
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ :
* หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให ้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออก
ตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั นโดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะ
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial
Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํา
งบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

3 หน่วย CIS ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS
ทั งหมดของ MF 
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน
ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที 5 :  การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที ไม่สามารถดํารงอายุเฉลี ยของ
ทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าวตามที กําหนด รวมทั งจัดส่งต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะ
กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมี คุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนท ี3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนแล้วจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนนั น
(5)ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) ตามที กําหนดในส่วนที  4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงานก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที 6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1.  ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)   จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที 
บริษัทจัดการ
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2.  ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดย
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และ
กําหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่ตํ่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอ
ขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนฯ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทั งใบจองซื อ/คําสั งซื อหน่วยลงทุน คําขอเปิดบัญชีได้ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทุกวันในเวลาทําการบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการและ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

5.2.2 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุนในครั งแรก

1) สําหรับผู้ที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื อสามารถจองซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุน
ไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคํา
เตือนเฉพาะสําหรับการลงทุน และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน พร้อมหลักฐานซึ งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี ไปที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หรือทางโทรสารของบริษัท
จัดการ สําหรับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญ

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประชาชน

2) สําหรับผู้ที มีบัญชีกองทุนอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้จองซื อที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ได้เปิดบัญชีไว้ ระบุเลขที ผู้ถือหน่วยและ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อให้ครบถ้วนชัดเจน ทั งนี 
ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5.2.3 การรับชําระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

ในการจองซื อหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนและไม่รับ
โอนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการอื น (บริษัทจัดการต้นทาง) เพื อมาลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษัทจัดการ (บริษัทจัดการปลายทาง) ทั งนี ในการชําระเงินค่าจองซื อ ผู้จองซื อหรือสั งซื อสามารถชําระเงิน
ได ้ โดยมีรายละเอียดดังนี 

(1) กรณีที จองซื อผ่านบริษัทจัดการผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์
เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)หรือเช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลง
วันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อกองทุนเปิด” 

(2) กรณีที จองซื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนอื น ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ โดยจะต้องลงวันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อ
กองทุนเปิด” 

เมื อสํานักงานผู้รับคําจองซื อข้างต้นได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื อแล้วสํานักงานผู้รับคําสั งซื อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชําระเงิน ทั งนี การจองซื อหรือการสั งซื อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหรือค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วและสิทธิของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนฯหรือบริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู ้
จองซื อหน่วยลงทุนที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หากมีดอกเบี ยรับเกิดขึ นในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ (1)
 (3) ทางบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที การเสนอขายครั งแรกมีผู้จองซื อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที 
จองซื อ หลังจากที บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วในกรณีที มีการจองซื อหน่วยลงทุนเกินกว่า
มูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงิน
ทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาทการจัดสรรหน่วยลงทุนที เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดย
ใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที ได้มีการบันทึกในระบบซื อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที สั งซื อ
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที สั งซื อโดยจํานวนที จัดสรรจะ
เป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ แต่ทั งนี บลจ. อินโนเทค ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
หากกรณีที มูลค่าที ได้รับการจัดสรรต่ํากว่า 5,000 บาท หรือ 500 หน่วย

5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรกไม่
ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื องจากเมื อสิ นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทั งนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่อไปได้

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินที ผู้สั งซื อระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง ให้แก่ผู้จองซื อภายในหนึ งเดือนนับ
แต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึง
วันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และสาขาบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน ได้ที ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯทุกวันในเวลาทําการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2)นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6.2.1 การขอเปิดบัญชี

1) ผู้สนใจที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจํานงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนชัดเจนและส่ง
หลักฐานประกอบคําขอตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได้

2) ผู้สนใจที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคําสั งเปิดบัญชีซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระบุเลขที ผู้ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อและส่งหลักฐานประกอบตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยไม่ต้องแสดงความจํานงสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

6.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุน

ก) การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้สั งซื อสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้สนใจซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนและยื นพร้อมชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ตามวิธีการที ระบุไว้
ในหัวข้อ 5.2.3 สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) ในกรณีที ผู้สั งซื อชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ
หรือแต่ละสํานักงานของผู้สนับสนุนฯ และสาขาที สั งซื อ หรือในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน
ที สั งซื อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์
สามารถเรียกเก็บได้ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เพียงแต่กรอกใบคําสั งซื อให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดําเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 14 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันสั งซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้วผู้
สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้ซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ งเพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันผู้ซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดําเนิน
การในวิธีการอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี จะต้องแสดงความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการสามารถสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
หรือทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เมื อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในข้อ 22. โดยในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใด
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว หรือ
ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที เกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์
ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามลําดับ ดังนี 

1) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน (ถ้ามี) หากในขณะนั น กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอื นของบริษัทจัดการมีมากว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการจะสับเปลี ยนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที มีความเสี ยงในระดับ
ใกล้เคียงกัน หรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่ก่อน

2) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีระดับความเสี ยงในระดับใกล้
เคียงกันหรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่

ข) การสั งซื อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1) ผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

เมื อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช ้(User name) และรหัสผ่าน
(Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งให้ทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Email address ซึ งจะสามารถใช้ในการสั งซื อ
ขายหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไปผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ มเติม

ในการสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์
ของบริษัทจัดการได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไปในการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอใช้
บริการนี ทราบการสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณีผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้บริการ
ซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการที หมายเลขโทรศัพท์ 026246333 โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต
ซึ งจะประกาศใน(www.innotechasset.com) หรือ ผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อ
นั น ซึ งผู้สั งซื อสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนเอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งซื อเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งใบ
ยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุในใบยืนยัน ทาง
บริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

2) ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสั งซื อ
หน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ได้ทุกวันตลอด 24 ชั วโมง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ใช้
บริการนี ทราบ การสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูและผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณี ผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั งซื อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที ถูกต้องเพื อเข้าสู่ระบบ จากนั นจึงเลือก
รหัสบริการซื อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั นตอนการสั งซื อ ระบบจะทบทวนการทํารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูก
ต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภาย
หลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั งซื อนั นเอกสารใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องพิมพ์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้
อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5
ข้อ 11 หรือข้อ 12

2) ขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ
19 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที สั งซื อและชําระเต็มจํานวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและภายในระยะเวลาที 
กําหนด จํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรรจะคํานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ งกรณีที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ คําสั งจ่ายเงิน และทําการสั ง
ซื อภายในกําหนดเวลารับฝากเช็ค บริษัทจัดการจะคํานวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน โดย
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ในวันที สั งซื อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์นั นสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที 
จํานวนเงินที ระบุในคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที ชําระ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนที ได้รับ
ชําระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที สั งซื อและได้รับค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที จดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั งซื อตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี ย
(ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ส่งซื อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4

6.2.4 ข้อจํากัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคําสั งซื อโดยผู้
ลงทุนที ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ นที อยู่ในต่างประเทศที มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดัง
กล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

(ข) ในการซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนใด ๆ ที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสั งซื อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุนและ / หรือจํานวนเงินของการสั งซื อดังกล่าว ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน

6.2.5 การหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวเมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทุนทั งนี เมื อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือเห็นควรให้รับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและติดประกาศดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ

ข้อกําหนดและข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดารสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วย
สามารถขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น
เวลา 15 วัน ที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯและจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ
เปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามข้อ 16.3 และ 16.4 เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 หรือ ข้อ 20 

2) รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16.3 และ
16.4 และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 

7.2.1 ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที 

(1) บริษัทจัดการ

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(3) Telebanking หรือ ทางโทรศัพท์

(4) บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ตามระยะ
เวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 และ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที สั งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี 

1) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที บริษัทจัดการกําหนด
การจ่ายเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ระบุในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมภายหลัง ภายใน 3 วัน
ทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขที ระบุในข้อ 10 

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนติดต่อขอรับเงินค่าขายด้วยตนเอง ณ ที ทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัท
จัดการได้ตั งแต ่3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็นต้นไป

4) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนําเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นในเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที ได้ระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้ง
แก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง นายทะเบียนหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนําเช็คดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นหรือทําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําการขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทั งนี หากธนาคารที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่า
ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์        0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้
บริการ หรือมูลค่าอื นๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตาม
ที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย
หน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง
โดย ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่า
อื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเฉพาะวันที บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันที สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนตามหัวข้อ 7.5 เรื องระยะเวลาในการรับซื อคืนเท่านั นสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลัง
จากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป การสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น ในวันทําการซื อ
ขายให้ถือว่าเป็นการสั งขาย คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการ
ซื อขายซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนนั น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนและราคารับซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้
ดูแลผลประโยชน์แล้วการสั งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
หยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดัง
กล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้านายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการ
จะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึ ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการโดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที ได้
รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เพื อนําไปชําระเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนปลายทาง

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวม
ถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน “อินโนเทค” ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนรวม “อินโนเทค” (กองทุนต้นทาง) เข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
(กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการได้เพื อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนบางรูปแบบในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับ
สนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ยังมิให้ดําเนินการในระยะแรก
ประกอบด้วย

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน)

(3) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(โอนออก) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือโอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางภายในห้าวันทําการนับแต่วันที บริษัทได้รับคําสั งสับเปลี ยนจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทําการเมื อมีการเลิก
โครงการตามข้อ 22 ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความยินยอมให้มีการโอนหน่วยลงทุนไว้ในใบจองซื อหน่วยลงทุนหรือใน
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนเข้าหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นการรักษาผลประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนฯ

8.2.1 รูปแบบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
จะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับ
เปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ เพื อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยที คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ได ้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
หากการสับเปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ
เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื นมายังกองทุนนี สามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนเข้า LTF จาก บลจ. อื น” โดย
ไม่ต้องระบุจํานวนเงินที ต้องการโอน พร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ไปยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงิน ที ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ตามที ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนและมีการนําส่ง
เงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั น ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื นใด เป็นเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นี บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.3อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท
จัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที 
กําหนดไว้ในกฎหมาย ภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื อ มิใช่การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการอื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

8.2.1.4 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(กองทุนปลายทาง) 

สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนออก LTF ไปยัง บลจ. อื น” โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน
ที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยน
ออกจากกองทุนต้นทาง ชื อกองทุนปลายทางและชื อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนดเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกอง
ทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําเช็ค หรือโอนเงิน
หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งสับ
เปลี ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยการลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้ประจําปีใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8.2.1.5 กรณีมีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเมื อมีการเลิกกองทุนรวมอันเนื องมาจากสาเหตุตามข้อ 22 ว่าด้วยเรื อง การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทาง
บริษัทจัดการทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื นของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทจัดการอื น โดยบริษัทจัดการมี ข้อกําหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนที มีลักษณะการ
ลงทุน ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทําการแจ้งความจํานงในเรื องดังกล่าวไว้ในใบ
คําสั งซื อกองทุนรวม

8.3 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในระยะแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการเฉพาะรูปแบบการสับเปลี ยนตามที ระบุในข้อ 8.2.1.2 เรื อง การสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี  1) ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผ่านบริการคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั งนี การสับเปลี ยนในรูปแบบอื น ๆ ตาม
ที ระบุในข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นั น จะยังไม่เปิดให้บริการ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้ได้เมื อใด
บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ ประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี 

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการตั งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น. ในราคาตามข้อ 8.4
ในการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (กรณีสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้อ 8.2.1.1 หรือ 8.2.1.2) หรือ ใบคําสั งรับโอน LTF จาก บลจ. อื น หรือ ใบคําสั งโอน LTF
ไปยัง บลจ. อื น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ให้ระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนจากกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะ
ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทําการถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนนั นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามีผลตามเกณฑ์ใน ข้อ 8.4

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการนี ได้ทุกวัน โดยผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา
6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) ได้ตลอด 24
ชั วโมง

การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซื อขายนั นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการให้ถือเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคํานวณราคาของวันทําการถัดไปใน
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการ
ดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของ บริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท ์0
2624 – 6333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการ
ใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com)  โดยปฏิบัติ ตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการ
ยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยบริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยสับเปลี ยนเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับ
จากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ ไม่กําหนด จํานวนเงินลงทุนแล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัด
จํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)  สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมด
เท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จัดการหากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเอกสาร ใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องโทรสารของผู้สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือเครื องพิมพ์ของผู้สั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั นไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวัน
ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํา
รายการที ระบุไว้ในใบยืนยันทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

การทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

8.4 ราคาขายและราคารับซื อคืนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนมีผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและราคารับซื อคืน ดังนี 

1) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกําหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขาย ณ สิ น
วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรอง ข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่าง จากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
  
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
  
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื อนไขที ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี(5 ปีหรือ 7 ปี)
ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนตั งแต่วันที  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ งไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีแล้ว

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท
สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
(2) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที จ่ายจริง
(3) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชีตามที จ่ายจริงโดยจะตัดจ่ายจากบริษัทจัดการตามที จ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล จํานวนที จ่ายจริง
(5) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง
(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค จํานวนที จ่ายจริง (ถ้าม)ี
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนบริษัทจัดการ จะ
คํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน
การคํานวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง และส่วนที เกินกว่า
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินงานจัดเก็บไว้บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทั งนี ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราร้อยละ 0.25 (รวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว)

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
[ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน]
ทั งนี ธุรกรรมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้หน่วยลงทุนหรือธุรกรรมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อครั ง
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1.  ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็น
ชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2
การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใน
เรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 รวมภาษีมูลค่า
เพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์บริษัท
(www.innotechasset.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

คําจํากัดความ

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ตัวแทน / ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเอคควิตี โปรหุ้นระยะยาว

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือตัวแทนกําหนด

วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การที ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดหนึ ง หรือหน่วยลงทุน
ประเภทหนึ ง (“กองทุนต้นทางหรือหน่วยลงทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ งหรือหน่วยลงทุนอีก
ประเภทหนึ ง (“กองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุนปลายทาง”) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวก
ด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ น
วันทําการซื อขายนั น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผูถ้ือหุ้น
ล่าสุด

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัท จํากัด นั น

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT
CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  EQUITY PRO LTF 

1.3. ชื อย่อ :  EPLTF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื องของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โครงการจะนําเงินที ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ระยะสั น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ งจะช่วยให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ น โดยจะ
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit :
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
สมมติฐานที ใช้ในการคํานวณ :
1. ระดับความเชื อมั น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วันทําการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ํากว่า วันทําการ
ประเภทของ VaR ที บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี ยง : 
วิธีการวัดมูลค่าความเสี ยงด้านตลาด :

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :
กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี 

1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการดํารงอัตราส่วนดังกล่าวมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะ
เวลาที กองทุนมีความจําเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื อการดําเนินงานของกองทุน เช่น ในช่วงระยะเวลา 14
วันแรกนับแต่วันที ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และในช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนวันสิ นอายุโครงการหรือในกรณีที เกิด
สภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น ความผันผวนเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ทั งนี บริษัทจะรายงานการไม่ดํารง
อัตราส่วนดังกล่าวแก่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที กําหนด

2. อนึ งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื อป้องกันความผันผวน
ของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการลดหรือป้องกันความเสี ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในตราสารหนี ตราสารทุน สัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี สัดส่วนการลงทุน
ขึ นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั นๆ แล้วแต่กรณี

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย
ไทย ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด ดังนี 
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่

1.1.1    หุ้น
1.1.2    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (Share Warrants)
1.1.3    ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(TSR)
1.1.4    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบ
สําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5    ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1  1.1.4 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.2  ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่
1.2.1    พันธบัตร
1.2.2    ตั วเงินคลัง
1.2.3    หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4    ตั วแลกเงิน (B/E)
1.2.5    ตั วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.6    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8    ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.3  ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)
1.5    SN
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วนดังนี 

2.1   ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้
2.3   มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัด
ทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้อง

มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที ระบุในส่วน
ที  6 ข้อ 1
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.5.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บลจ. ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที เป็น SN ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ก่อน
การลงทุน
2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี 
ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ
ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั น
3. ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.  ธนาคารออมสิน
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ธนาคารพาณิชย์
1.2  บริษัทเงินทุน
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4  บริษัทหลักทรัพย์
1.5  บริษัทประกันภัย
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7  กองทุนฟื นฟู
1.8  นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.  ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 

2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating
อยู่ในอันดับ investment grade
2.2  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว
และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5  ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือ
และอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6   ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขาย ตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่า
เชื อถือและอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7  ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.  ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาํหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม

4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate))
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 

4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2  ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้อง
เรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดัง
กล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3
4.4.3  ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5   การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1  คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่
สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6  discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลัก
ทรัพย์ หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทํา
การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3  กองทุนฟื นฟู
1.4  ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5  ธนาคารพาณิชย์
1.6  บริษัทเงินทุน
1.7  บริษัทหลักทรัพย์
1.8  บริษัทประกันชีวิต
1.9   กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11  นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ มเติม
2.  หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 

3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลัก
ประกันดังนี 

3.1.1  เงินสด
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร
ที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4  ตั วแลกเงินหรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.6  ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7  หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF

3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้
บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5  ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 

3.5.2.1   บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2   ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใด
ดังนี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1.  ประเภท underlying
derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือ ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1  Derivatives on organized exchange
2.2.2  OTC derivatives ดังนี 
           2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3  ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม
3.หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที 
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
6.3.2ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิง
เสื อมเสียไป
6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที 

ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน SN ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี < 397 วันนับแต่วันที ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่
อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี > 397 วันนับแต่วันที ลงทุน ต้อง
ขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ตราสารที ลงทุนใน
benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 
5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั วไปของ  SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลัก
ทรัพย์ซื อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ น
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง
ประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขาย
ในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัท
ที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขาย
ใน SET)
5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายตาม 5.1
5.4 DW ที มี Issuer rating อยู่ในระดับ
Investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating
อยู่ในระดับ investment grade
    5.5.1 reverse repo
    5.5.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1
 ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท

ทุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที 
ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ว

แลกเงิน (B/E) หรือตั วสัญญาใช้เงิน
(P/N) ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่
สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอน
กรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45%
เฉลี ยในรอบปีบัญชีเว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุ
กองทุน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ
MF ที อายุกองทุนคง
เหลือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ทั งนี 
เฉพาะ MF ที มี อายุ
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 
2.1 B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไข
ห้ามเปลี ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 
(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน
รวมปิด และกองทุน buy & hold ที 
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดัง
กล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)

รวมกัน
ไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%

4 securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6
ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับ MF ทั วไป ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน SN ที มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของ
ข้อ 4 ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั วไปของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit
rating 

รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความ
เสี ยงที มีอยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มิใช่เพื อลดความเสี ยง (non
hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน

Global exposure
limit

จํากัด net exposure
ที เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ
NAV 

หมายเหตุ  :   สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ Product limit

ส่วนที  4 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใด
รายหนึ ง

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการ
ถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ ง
หนี กึ งทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึ ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี ภาค
รัฐไทย)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทํางบ
การเงิน (financial liability)* ของผู้ออก
ตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดย
ไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าวของเจ้า
หนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้
ยืมจากกิจการที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สิน
ทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของ ผู ้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้
ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี โดยเป็นตราสาร ที ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั งเว้นแต่
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที 
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ :
* หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให ้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออก
ตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั นโดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะ
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial
Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํา
งบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

3 หน่วย CIS ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS
ทั งหมดของ MF 
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน
ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที 5 :  การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที ไม่สามารถดํารงอายุเฉลี ยของ
ทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าวตามที กําหนด รวมทั งจัดส่งต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะ
กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมี คุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนท ี3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนแล้วจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนนั น
(5)ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) ตามที กําหนดในส่วนที  4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงานก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที 6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1.  ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)   จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที 
บริษัทจัดการ
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2.  ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดย
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และ
กําหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่ตํ่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอ
ขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนฯ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทั งใบจองซื อ/คําสั งซื อหน่วยลงทุน คําขอเปิดบัญชีได้ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทุกวันในเวลาทําการบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการและ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

5.2.2 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุนในครั งแรก

1) สําหรับผู้ที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื อสามารถจองซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุน
ไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคํา
เตือนเฉพาะสําหรับการลงทุน และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน พร้อมหลักฐานซึ งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี ไปที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หรือทางโทรสารของบริษัท
จัดการ สําหรับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญ

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประชาชน

2) สําหรับผู้ที มีบัญชีกองทุนอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้จองซื อที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ได้เปิดบัญชีไว้ ระบุเลขที ผู้ถือหน่วยและ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อให้ครบถ้วนชัดเจน ทั งนี 
ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5.2.3 การรับชําระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

ในการจองซื อหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนและไม่รับ
โอนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการอื น (บริษัทจัดการต้นทาง) เพื อมาลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษัทจัดการ (บริษัทจัดการปลายทาง) ทั งนี ในการชําระเงินค่าจองซื อ ผู้จองซื อหรือสั งซื อสามารถชําระเงิน
ได ้ โดยมีรายละเอียดดังนี 

(1) กรณีที จองซื อผ่านบริษัทจัดการผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์
เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)หรือเช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลง
วันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อกองทุนเปิด” 

(2) กรณีที จองซื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนอื น ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ โดยจะต้องลงวันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อ
กองทุนเปิด” 

เมื อสํานักงานผู้รับคําจองซื อข้างต้นได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื อแล้วสํานักงานผู้รับคําสั งซื อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชําระเงิน ทั งนี การจองซื อหรือการสั งซื อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหรือค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วและสิทธิของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนฯหรือบริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู ้
จองซื อหน่วยลงทุนที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หากมีดอกเบี ยรับเกิดขึ นในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ (1)
 (3) ทางบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที การเสนอขายครั งแรกมีผู้จองซื อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที 
จองซื อ หลังจากที บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วในกรณีที มีการจองซื อหน่วยลงทุนเกินกว่า
มูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงิน
ทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาทการจัดสรรหน่วยลงทุนที เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดย
ใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที ได้มีการบันทึกในระบบซื อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที สั งซื อ
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที สั งซื อโดยจํานวนที จัดสรรจะ
เป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ แต่ทั งนี บลจ. อินโนเทค ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
หากกรณีที มูลค่าที ได้รับการจัดสรรต่ํากว่า 5,000 บาท หรือ 500 หน่วย

5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรกไม่
ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื องจากเมื อสิ นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทั งนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่อไปได้

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินที ผู้สั งซื อระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง ให้แก่ผู้จองซื อภายในหนึ งเดือนนับ
แต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึง
วันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และสาขาบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน ได้ที ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯทุกวันในเวลาทําการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2)นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6.2.1 การขอเปิดบัญชี

1) ผู้สนใจที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจํานงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนชัดเจนและส่ง
หลักฐานประกอบคําขอตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได้

2) ผู้สนใจที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคําสั งเปิดบัญชีซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระบุเลขที ผู้ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อและส่งหลักฐานประกอบตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยไม่ต้องแสดงความจํานงสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

6.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุน

ก) การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้สั งซื อสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้สนใจซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนและยื นพร้อมชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ตามวิธีการที ระบุไว้
ในหัวข้อ 5.2.3 สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) ในกรณีที ผู้สั งซื อชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ
หรือแต่ละสํานักงานของผู้สนับสนุนฯ และสาขาที สั งซื อ หรือในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน
ที สั งซื อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์
สามารถเรียกเก็บได้ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เพียงแต่กรอกใบคําสั งซื อให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดําเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 14 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันสั งซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้วผู้
สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้ซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ งเพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันผู้ซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดําเนิน
การในวิธีการอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี จะต้องแสดงความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการสามารถสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
หรือทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เมื อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในข้อ 22. โดยในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใด
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว หรือ
ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที เกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์
ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามลําดับ ดังนี 

1) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน (ถ้ามี) หากในขณะนั น กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอื นของบริษัทจัดการมีมากว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการจะสับเปลี ยนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที มีความเสี ยงในระดับ
ใกล้เคียงกัน หรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่ก่อน

2) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีระดับความเสี ยงในระดับใกล้
เคียงกันหรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่

ข) การสั งซื อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1) ผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

เมื อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช ้(User name) และรหัสผ่าน
(Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งให้ทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Email address ซึ งจะสามารถใช้ในการสั งซื อ
ขายหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไปผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ มเติม

ในการสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์
ของบริษัทจัดการได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไปในการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอใช้
บริการนี ทราบการสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณีผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้บริการ
ซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการที หมายเลขโทรศัพท์ 026246333 โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต
ซึ งจะประกาศใน(www.innotechasset.com) หรือ ผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อ
นั น ซึ งผู้สั งซื อสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนเอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งซื อเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งใบ
ยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุในใบยืนยัน ทาง
บริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

2) ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสั งซื อ
หน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ได้ทุกวันตลอด 24 ชั วโมง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ใช้
บริการนี ทราบ การสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูและผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณี ผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั งซื อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที ถูกต้องเพื อเข้าสู่ระบบ จากนั นจึงเลือก
รหัสบริการซื อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั นตอนการสั งซื อ ระบบจะทบทวนการทํารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูก
ต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภาย
หลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั งซื อนั นเอกสารใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องพิมพ์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้
อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5
ข้อ 11 หรือข้อ 12

2) ขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ
19 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที สั งซื อและชําระเต็มจํานวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและภายในระยะเวลาที 
กําหนด จํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรรจะคํานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ งกรณีที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ คําสั งจ่ายเงิน และทําการสั ง
ซื อภายในกําหนดเวลารับฝากเช็ค บริษัทจัดการจะคํานวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน โดย
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ในวันที สั งซื อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์นั นสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที 
จํานวนเงินที ระบุในคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที ชําระ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนที ได้รับ
ชําระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที สั งซื อและได้รับค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที จดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั งซื อตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี ย
(ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ส่งซื อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4

6.2.4 ข้อจํากัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคําสั งซื อโดยผู้
ลงทุนที ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ นที อยู่ในต่างประเทศที มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดัง
กล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

(ข) ในการซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนใด ๆ ที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสั งซื อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุนและ / หรือจํานวนเงินของการสั งซื อดังกล่าว ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน

6.2.5 การหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวเมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทุนทั งนี เมื อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือเห็นควรให้รับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและติดประกาศดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ

ข้อกําหนดและข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดารสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วย
สามารถขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น
เวลา 15 วัน ที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯและจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ
เปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามข้อ 16.3 และ 16.4 เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 หรือ ข้อ 20 

2) รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16.3 และ
16.4 และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 

7.2.1 ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที 

(1) บริษัทจัดการ

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(3) Telebanking หรือ ทางโทรศัพท์

(4) บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ตามระยะ
เวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 และ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที สั งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี 

1) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที บริษัทจัดการกําหนด
การจ่ายเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ระบุในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมภายหลัง ภายใน 3 วัน
ทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขที ระบุในข้อ 10 

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนติดต่อขอรับเงินค่าขายด้วยตนเอง ณ ที ทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัท
จัดการได้ตั งแต ่3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็นต้นไป

4) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนําเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นในเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที ได้ระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้ง
แก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง นายทะเบียนหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนําเช็คดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นหรือทําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําการขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทั งนี หากธนาคารที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่า
ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์        0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้
บริการ หรือมูลค่าอื นๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตาม
ที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย
หน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง
โดย ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่า
อื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเฉพาะวันที บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันที สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนตามหัวข้อ 7.5 เรื องระยะเวลาในการรับซื อคืนเท่านั นสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลัง
จากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป การสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น ในวันทําการซื อ
ขายให้ถือว่าเป็นการสั งขาย คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการ
ซื อขายซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนนั น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนและราคารับซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้
ดูแลผลประโยชน์แล้วการสั งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
หยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดัง
กล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้านายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการ
จะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึ ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการโดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที ได้
รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เพื อนําไปชําระเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนปลายทาง

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวม
ถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน “อินโนเทค” ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนรวม “อินโนเทค” (กองทุนต้นทาง) เข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
(กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการได้เพื อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนบางรูปแบบในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับ
สนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ยังมิให้ดําเนินการในระยะแรก
ประกอบด้วย

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน)

(3) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(โอนออก) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือโอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางภายในห้าวันทําการนับแต่วันที บริษัทได้รับคําสั งสับเปลี ยนจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทําการเมื อมีการเลิก
โครงการตามข้อ 22 ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความยินยอมให้มีการโอนหน่วยลงทุนไว้ในใบจองซื อหน่วยลงทุนหรือใน
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนเข้าหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นการรักษาผลประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนฯ

8.2.1 รูปแบบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
จะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับ
เปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ เพื อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยที คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ได ้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
หากการสับเปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ
เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื นมายังกองทุนนี สามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนเข้า LTF จาก บลจ. อื น” โดย
ไม่ต้องระบุจํานวนเงินที ต้องการโอน พร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ไปยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงิน ที ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ตามที ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนและมีการนําส่ง
เงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั น ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื นใด เป็นเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นี บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.3อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท
จัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที 
กําหนดไว้ในกฎหมาย ภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื อ มิใช่การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการอื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

8.2.1.4 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(กองทุนปลายทาง) 

สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนออก LTF ไปยัง บลจ. อื น” โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน
ที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยน
ออกจากกองทุนต้นทาง ชื อกองทุนปลายทางและชื อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนดเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกอง
ทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําเช็ค หรือโอนเงิน
หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งสับ
เปลี ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยการลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้ประจําปีใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8.2.1.5 กรณีมีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเมื อมีการเลิกกองทุนรวมอันเนื องมาจากสาเหตุตามข้อ 22 ว่าด้วยเรื อง การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทาง
บริษัทจัดการทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื นของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทจัดการอื น โดยบริษัทจัดการมี ข้อกําหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนที มีลักษณะการ
ลงทุน ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทําการแจ้งความจํานงในเรื องดังกล่าวไว้ในใบ
คําสั งซื อกองทุนรวม

8.3 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในระยะแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการเฉพาะรูปแบบการสับเปลี ยนตามที ระบุในข้อ 8.2.1.2 เรื อง การสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี  1) ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผ่านบริการคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั งนี การสับเปลี ยนในรูปแบบอื น ๆ ตาม
ที ระบุในข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นั น จะยังไม่เปิดให้บริการ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้ได้เมื อใด
บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ ประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี 

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการตั งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น. ในราคาตามข้อ 8.4
ในการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (กรณีสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้อ 8.2.1.1 หรือ 8.2.1.2) หรือ ใบคําสั งรับโอน LTF จาก บลจ. อื น หรือ ใบคําสั งโอน LTF
ไปยัง บลจ. อื น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ให้ระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนจากกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะ
ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทําการถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนนั นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามีผลตามเกณฑ์ใน ข้อ 8.4

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการนี ได้ทุกวัน โดยผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา
6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) ได้ตลอด 24
ชั วโมง

การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซื อขายนั นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการให้ถือเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคํานวณราคาของวันทําการถัดไปใน
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการ
ดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของ บริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท ์0
2624 – 6333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการ
ใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com)  โดยปฏิบัติ ตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการ
ยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยบริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยสับเปลี ยนเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับ
จากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ ไม่กําหนด จํานวนเงินลงทุนแล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัด
จํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)  สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมด
เท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จัดการหากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเอกสาร ใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องโทรสารของผู้สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือเครื องพิมพ์ของผู้สั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั นไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวัน
ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํา
รายการที ระบุไว้ในใบยืนยันทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

การทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

8.4 ราคาขายและราคารับซื อคืนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนมีผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและราคารับซื อคืน ดังนี 

1) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกําหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขาย ณ สิ น
วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรอง ข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่าง จากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
  
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
  
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื อนไขที ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี(5 ปีหรือ 7 ปี)
ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนตั งแต่วันที  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ งไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีแล้ว

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท
สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
(2) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที จ่ายจริง
(3) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชีตามที จ่ายจริงโดยจะตัดจ่ายจากบริษัทจัดการตามที จ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล จํานวนที จ่ายจริง
(5) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง
(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค จํานวนที จ่ายจริง (ถ้าม)ี
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนบริษัทจัดการ จะ
คํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน
การคํานวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง และส่วนที เกินกว่า
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินงานจัดเก็บไว้บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทั งนี ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราร้อยละ 0.25 (รวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว)

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
[ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน]
ทั งนี ธุรกรรมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้หน่วยลงทุนหรือธุรกรรมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อครั ง
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1.  ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็น
ชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2
การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใน
เรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 รวมภาษีมูลค่า
เพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์บริษัท
(www.innotechasset.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

คําจํากัดความ

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ตัวแทน / ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเอคควิตี โปรหุ้นระยะยาว

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือตัวแทนกําหนด

วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การที ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดหนึ ง หรือหน่วยลงทุน
ประเภทหนึ ง (“กองทุนต้นทางหรือหน่วยลงทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ งหรือหน่วยลงทุนอีก
ประเภทหนึ ง (“กองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุนปลายทาง”) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวก
ด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ น
วันทําการซื อขายนั น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผูถ้ือหุ้น
ล่าสุด

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัท จํากัด นั น

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT
CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  EQUITY PRO LTF 

1.3. ชื อย่อ :  EPLTF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื องของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โครงการจะนําเงินที ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ระยะสั น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ งจะช่วยให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ น โดยจะ
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit :
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
สมมติฐานที ใช้ในการคํานวณ :
1. ระดับความเชื อมั น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วันทําการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ํากว่า วันทําการ
ประเภทของ VaR ที บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี ยง : 
วิธีการวัดมูลค่าความเสี ยงด้านตลาด :

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :
กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี 

1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการดํารงอัตราส่วนดังกล่าวมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะ
เวลาที กองทุนมีความจําเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื อการดําเนินงานของกองทุน เช่น ในช่วงระยะเวลา 14
วันแรกนับแต่วันที ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และในช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนวันสิ นอายุโครงการหรือในกรณีที เกิด
สภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น ความผันผวนเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ทั งนี บริษัทจะรายงานการไม่ดํารง
อัตราส่วนดังกล่าวแก่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที กําหนด

2. อนึ งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื อป้องกันความผันผวน
ของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการลดหรือป้องกันความเสี ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในตราสารหนี ตราสารทุน สัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี สัดส่วนการลงทุน
ขึ นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั นๆ แล้วแต่กรณี

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย
ไทย ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด ดังนี 
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่

1.1.1    หุ้น
1.1.2    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (Share Warrants)
1.1.3    ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(TSR)
1.1.4    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบ
สําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5    ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1  1.1.4 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.2  ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่
1.2.1    พันธบัตร
1.2.2    ตั วเงินคลัง
1.2.3    หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4    ตั วแลกเงิน (B/E)
1.2.5    ตั วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.6    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8    ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.3  ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)
1.5    SN
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วนดังนี 

2.1   ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้
2.3   มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัด
ทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้อง

มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที ระบุในส่วน
ที  6 ข้อ 1
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.5.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บลจ. ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที เป็น SN ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ก่อน
การลงทุน
2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี 
ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ
ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั น
3. ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.  ธนาคารออมสิน
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ธนาคารพาณิชย์
1.2  บริษัทเงินทุน
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4  บริษัทหลักทรัพย์
1.5  บริษัทประกันภัย
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7  กองทุนฟื นฟู
1.8  นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.  ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 

2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating
อยู่ในอันดับ investment grade
2.2  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว
และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5  ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือ
และอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6   ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขาย ตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่า
เชื อถือและอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7  ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.  ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาํหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม

4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate))
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 

4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2  ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้อง
เรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดัง
กล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3
4.4.3  ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5   การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1  คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่
สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6  discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลัก
ทรัพย์ หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทํา
การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3  กองทุนฟื นฟู
1.4  ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5  ธนาคารพาณิชย์
1.6  บริษัทเงินทุน
1.7  บริษัทหลักทรัพย์
1.8  บริษัทประกันชีวิต
1.9   กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11  นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ มเติม
2.  หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 

3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลัก
ประกันดังนี 

3.1.1  เงินสด
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร
ที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4  ตั วแลกเงินหรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.6  ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7  หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF

3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้
บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5  ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 

3.5.2.1   บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2   ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใด
ดังนี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1.  ประเภท underlying
derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือ ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1  Derivatives on organized exchange
2.2.2  OTC derivatives ดังนี 
           2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3  ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม
3.หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที 
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
6.3.2ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิง
เสื อมเสียไป
6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที 

ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน SN ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี < 397 วันนับแต่วันที ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่
อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี > 397 วันนับแต่วันที ลงทุน ต้อง
ขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ตราสารที ลงทุนใน
benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 
5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั วไปของ  SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลัก
ทรัพย์ซื อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ น
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง
ประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขาย
ในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัท
ที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขาย
ใน SET)
5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายตาม 5.1
5.4 DW ที มี Issuer rating อยู่ในระดับ
Investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating
อยู่ในระดับ investment grade
    5.5.1 reverse repo
    5.5.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1
 ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท

ทุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที 
ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ว

แลกเงิน (B/E) หรือตั วสัญญาใช้เงิน
(P/N) ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่
สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอน
กรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45%
เฉลี ยในรอบปีบัญชีเว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุ
กองทุน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ
MF ที อายุกองทุนคง
เหลือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ทั งนี 
เฉพาะ MF ที มี อายุ
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 
2.1 B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไข
ห้ามเปลี ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 
(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน
รวมปิด และกองทุน buy & hold ที 
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดัง
กล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)

รวมกัน
ไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%

4 securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6
ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับ MF ทั วไป ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน SN ที มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของ
ข้อ 4 ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั วไปของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit
rating 

รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความ
เสี ยงที มีอยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มิใช่เพื อลดความเสี ยง (non
hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน

Global exposure
limit

จํากัด net exposure
ที เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ
NAV 

หมายเหตุ  :   สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ Product limit

ส่วนที  4 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใด
รายหนึ ง

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการ
ถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ ง
หนี กึ งทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึ ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี ภาค
รัฐไทย)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทํางบ
การเงิน (financial liability)* ของผู้ออก
ตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดย
ไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าวของเจ้า
หนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้
ยืมจากกิจการที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สิน
ทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของ ผู ้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้
ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี โดยเป็นตราสาร ที ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั งเว้นแต่
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที 
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ :
* หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให ้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออก
ตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั นโดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะ
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial
Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํา
งบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

3 หน่วย CIS ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS
ทั งหมดของ MF 
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน
ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที 5 :  การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที ไม่สามารถดํารงอายุเฉลี ยของ
ทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าวตามที กําหนด รวมทั งจัดส่งต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะ
กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมี คุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนท ี3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนแล้วจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนนั น
(5)ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) ตามที กําหนดในส่วนที  4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงานก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที 6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1.  ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)   จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที 
บริษัทจัดการ
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2.  ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดย
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และ
กําหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่ตํ่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอ
ขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนฯ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทั งใบจองซื อ/คําสั งซื อหน่วยลงทุน คําขอเปิดบัญชีได้ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทุกวันในเวลาทําการบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการและ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

5.2.2 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุนในครั งแรก

1) สําหรับผู้ที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื อสามารถจองซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุน
ไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคํา
เตือนเฉพาะสําหรับการลงทุน และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน พร้อมหลักฐานซึ งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี ไปที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หรือทางโทรสารของบริษัท
จัดการ สําหรับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญ

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประชาชน

2) สําหรับผู้ที มีบัญชีกองทุนอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้จองซื อที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ได้เปิดบัญชีไว้ ระบุเลขที ผู้ถือหน่วยและ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อให้ครบถ้วนชัดเจน ทั งนี 
ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5.2.3 การรับชําระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

ในการจองซื อหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนและไม่รับ
โอนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการอื น (บริษัทจัดการต้นทาง) เพื อมาลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษัทจัดการ (บริษัทจัดการปลายทาง) ทั งนี ในการชําระเงินค่าจองซื อ ผู้จองซื อหรือสั งซื อสามารถชําระเงิน
ได ้ โดยมีรายละเอียดดังนี 

(1) กรณีที จองซื อผ่านบริษัทจัดการผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์
เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)หรือเช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลง
วันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อกองทุนเปิด” 

(2) กรณีที จองซื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนอื น ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ โดยจะต้องลงวันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อ
กองทุนเปิด” 

เมื อสํานักงานผู้รับคําจองซื อข้างต้นได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื อแล้วสํานักงานผู้รับคําสั งซื อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชําระเงิน ทั งนี การจองซื อหรือการสั งซื อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหรือค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วและสิทธิของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนฯหรือบริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู ้
จองซื อหน่วยลงทุนที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หากมีดอกเบี ยรับเกิดขึ นในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ (1)
 (3) ทางบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที การเสนอขายครั งแรกมีผู้จองซื อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที 
จองซื อ หลังจากที บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วในกรณีที มีการจองซื อหน่วยลงทุนเกินกว่า
มูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงิน
ทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาทการจัดสรรหน่วยลงทุนที เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดย
ใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที ได้มีการบันทึกในระบบซื อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที สั งซื อ
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที สั งซื อโดยจํานวนที จัดสรรจะ
เป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ แต่ทั งนี บลจ. อินโนเทค ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
หากกรณีที มูลค่าที ได้รับการจัดสรรต่ํากว่า 5,000 บาท หรือ 500 หน่วย

5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรกไม่
ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื องจากเมื อสิ นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทั งนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่อไปได้

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินที ผู้สั งซื อระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง ให้แก่ผู้จองซื อภายในหนึ งเดือนนับ
แต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึง
วันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และสาขาบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน ได้ที ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯทุกวันในเวลาทําการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2)นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6.2.1 การขอเปิดบัญชี

1) ผู้สนใจที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจํานงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนชัดเจนและส่ง
หลักฐานประกอบคําขอตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได้

2) ผู้สนใจที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคําสั งเปิดบัญชีซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระบุเลขที ผู้ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อและส่งหลักฐานประกอบตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยไม่ต้องแสดงความจํานงสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

6.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุน

ก) การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้สั งซื อสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้สนใจซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนและยื นพร้อมชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ตามวิธีการที ระบุไว้
ในหัวข้อ 5.2.3 สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) ในกรณีที ผู้สั งซื อชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ
หรือแต่ละสํานักงานของผู้สนับสนุนฯ และสาขาที สั งซื อ หรือในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน
ที สั งซื อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์
สามารถเรียกเก็บได้ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เพียงแต่กรอกใบคําสั งซื อให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดําเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 14 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันสั งซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้วผู้
สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้ซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ งเพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันผู้ซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดําเนิน
การในวิธีการอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี จะต้องแสดงความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการสามารถสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
หรือทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เมื อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในข้อ 22. โดยในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใด
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว หรือ
ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที เกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์
ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามลําดับ ดังนี 

1) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน (ถ้ามี) หากในขณะนั น กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอื นของบริษัทจัดการมีมากว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการจะสับเปลี ยนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที มีความเสี ยงในระดับ
ใกล้เคียงกัน หรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่ก่อน

2) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีระดับความเสี ยงในระดับใกล้
เคียงกันหรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่

ข) การสั งซื อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1) ผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

เมื อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช ้(User name) และรหัสผ่าน
(Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งให้ทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Email address ซึ งจะสามารถใช้ในการสั งซื อ
ขายหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไปผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ มเติม

ในการสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์
ของบริษัทจัดการได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไปในการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอใช้
บริการนี ทราบการสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณีผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้บริการ
ซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการที หมายเลขโทรศัพท์ 026246333 โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต
ซึ งจะประกาศใน(www.innotechasset.com) หรือ ผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อ
นั น ซึ งผู้สั งซื อสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนเอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งซื อเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งใบ
ยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุในใบยืนยัน ทาง
บริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

2) ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสั งซื อ
หน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ได้ทุกวันตลอด 24 ชั วโมง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ใช้
บริการนี ทราบ การสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูและผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณี ผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั งซื อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที ถูกต้องเพื อเข้าสู่ระบบ จากนั นจึงเลือก
รหัสบริการซื อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั นตอนการสั งซื อ ระบบจะทบทวนการทํารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูก
ต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภาย
หลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั งซื อนั นเอกสารใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องพิมพ์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้
อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5
ข้อ 11 หรือข้อ 12

2) ขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ
19 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที สั งซื อและชําระเต็มจํานวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและภายในระยะเวลาที 
กําหนด จํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรรจะคํานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ งกรณีที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ คําสั งจ่ายเงิน และทําการสั ง
ซื อภายในกําหนดเวลารับฝากเช็ค บริษัทจัดการจะคํานวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน โดย
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ในวันที สั งซื อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์นั นสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที 
จํานวนเงินที ระบุในคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที ชําระ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนที ได้รับ
ชําระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที สั งซื อและได้รับค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที จดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั งซื อตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี ย
(ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ส่งซื อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4

6.2.4 ข้อจํากัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคําสั งซื อโดยผู้
ลงทุนที ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ นที อยู่ในต่างประเทศที มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดัง
กล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

(ข) ในการซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนใด ๆ ที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสั งซื อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุนและ / หรือจํานวนเงินของการสั งซื อดังกล่าว ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน

6.2.5 การหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวเมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทุนทั งนี เมื อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือเห็นควรให้รับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและติดประกาศดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ

ข้อกําหนดและข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดารสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วย
สามารถขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น
เวลา 15 วัน ที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯและจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ
เปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามข้อ 16.3 และ 16.4 เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 หรือ ข้อ 20 

2) รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16.3 และ
16.4 และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 

7.2.1 ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที 

(1) บริษัทจัดการ

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(3) Telebanking หรือ ทางโทรศัพท์

(4) บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ตามระยะ
เวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 และ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที สั งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี 

1) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที บริษัทจัดการกําหนด
การจ่ายเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ระบุในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมภายหลัง ภายใน 3 วัน
ทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขที ระบุในข้อ 10 

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนติดต่อขอรับเงินค่าขายด้วยตนเอง ณ ที ทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัท
จัดการได้ตั งแต ่3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็นต้นไป

4) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนําเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นในเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที ได้ระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้ง
แก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง นายทะเบียนหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนําเช็คดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นหรือทําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําการขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทั งนี หากธนาคารที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่า
ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์        0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้
บริการ หรือมูลค่าอื นๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตาม
ที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย
หน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง
โดย ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่า
อื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเฉพาะวันที บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันที สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนตามหัวข้อ 7.5 เรื องระยะเวลาในการรับซื อคืนเท่านั นสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลัง
จากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป การสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น ในวันทําการซื อ
ขายให้ถือว่าเป็นการสั งขาย คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการ
ซื อขายซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนนั น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนและราคารับซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้
ดูแลผลประโยชน์แล้วการสั งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
หยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดัง
กล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้านายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการ
จะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึ ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการโดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที ได้
รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เพื อนําไปชําระเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนปลายทาง

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวม
ถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน “อินโนเทค” ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนรวม “อินโนเทค” (กองทุนต้นทาง) เข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
(กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการได้เพื อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนบางรูปแบบในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับ
สนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ยังมิให้ดําเนินการในระยะแรก
ประกอบด้วย

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน)

(3) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(โอนออก) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือโอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางภายในห้าวันทําการนับแต่วันที บริษัทได้รับคําสั งสับเปลี ยนจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทําการเมื อมีการเลิก
โครงการตามข้อ 22 ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความยินยอมให้มีการโอนหน่วยลงทุนไว้ในใบจองซื อหน่วยลงทุนหรือใน
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนเข้าหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นการรักษาผลประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนฯ

8.2.1 รูปแบบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
จะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับ
เปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ เพื อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยที คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ได ้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
หากการสับเปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ
เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื นมายังกองทุนนี สามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนเข้า LTF จาก บลจ. อื น” โดย
ไม่ต้องระบุจํานวนเงินที ต้องการโอน พร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ไปยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงิน ที ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ตามที ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนและมีการนําส่ง
เงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั น ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื นใด เป็นเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นี บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.3อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท
จัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที 
กําหนดไว้ในกฎหมาย ภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื อ มิใช่การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการอื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

8.2.1.4 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(กองทุนปลายทาง) 

สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนออก LTF ไปยัง บลจ. อื น” โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน
ที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยน
ออกจากกองทุนต้นทาง ชื อกองทุนปลายทางและชื อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนดเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกอง
ทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําเช็ค หรือโอนเงิน
หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งสับ
เปลี ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยการลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้ประจําปีใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8.2.1.5 กรณีมีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเมื อมีการเลิกกองทุนรวมอันเนื องมาจากสาเหตุตามข้อ 22 ว่าด้วยเรื อง การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทาง
บริษัทจัดการทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื นของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทจัดการอื น โดยบริษัทจัดการมี ข้อกําหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนที มีลักษณะการ
ลงทุน ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทําการแจ้งความจํานงในเรื องดังกล่าวไว้ในใบ
คําสั งซื อกองทุนรวม

8.3 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในระยะแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการเฉพาะรูปแบบการสับเปลี ยนตามที ระบุในข้อ 8.2.1.2 เรื อง การสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี  1) ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผ่านบริการคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั งนี การสับเปลี ยนในรูปแบบอื น ๆ ตาม
ที ระบุในข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นั น จะยังไม่เปิดให้บริการ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้ได้เมื อใด
บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ ประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี 

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการตั งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น. ในราคาตามข้อ 8.4
ในการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (กรณีสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้อ 8.2.1.1 หรือ 8.2.1.2) หรือ ใบคําสั งรับโอน LTF จาก บลจ. อื น หรือ ใบคําสั งโอน LTF
ไปยัง บลจ. อื น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ให้ระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนจากกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะ
ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทําการถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนนั นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามีผลตามเกณฑ์ใน ข้อ 8.4

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการนี ได้ทุกวัน โดยผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา
6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) ได้ตลอด 24
ชั วโมง

การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซื อขายนั นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการให้ถือเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคํานวณราคาของวันทําการถัดไปใน
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการ
ดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของ บริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท ์0
2624 – 6333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการ
ใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com)  โดยปฏิบัติ ตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการ
ยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยบริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยสับเปลี ยนเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับ
จากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ ไม่กําหนด จํานวนเงินลงทุนแล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัด
จํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)  สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมด
เท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จัดการหากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเอกสาร ใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องโทรสารของผู้สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือเครื องพิมพ์ของผู้สั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั นไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวัน
ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํา
รายการที ระบุไว้ในใบยืนยันทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

การทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

8.4 ราคาขายและราคารับซื อคืนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนมีผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและราคารับซื อคืน ดังนี 

1) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกําหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขาย ณ สิ น
วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรอง ข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่าง จากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
  
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
  
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื อนไขที ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี(5 ปีหรือ 7 ปี)
ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนตั งแต่วันที  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ งไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีแล้ว

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท
สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
(2) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที จ่ายจริง
(3) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชีตามที จ่ายจริงโดยจะตัดจ่ายจากบริษัทจัดการตามที จ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล จํานวนที จ่ายจริง
(5) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง
(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค จํานวนที จ่ายจริง (ถ้าม)ี
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนบริษัทจัดการ จะ
คํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน
การคํานวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง และส่วนที เกินกว่า
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินงานจัดเก็บไว้บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทั งนี ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราร้อยละ 0.25 (รวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว)

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
[ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน]
ทั งนี ธุรกรรมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้หน่วยลงทุนหรือธุรกรรมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อครั ง
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1.  ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็น
ชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2
การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใน
เรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 รวมภาษีมูลค่า
เพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์บริษัท
(www.innotechasset.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

คําจํากัดความ

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ตัวแทน / ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเอคควิตี โปรหุ้นระยะยาว

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือตัวแทนกําหนด

วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การที ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดหนึ ง หรือหน่วยลงทุน
ประเภทหนึ ง (“กองทุนต้นทางหรือหน่วยลงทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ งหรือหน่วยลงทุนอีก
ประเภทหนึ ง (“กองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุนปลายทาง”) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวก
ด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ น
วันทําการซื อขายนั น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผูถ้ือหุ้น
ล่าสุด

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัท จํากัด นั น

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT
CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  EQUITY PRO LTF 

1.3. ชื อย่อ :  EPLTF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื องของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โครงการจะนําเงินที ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ระยะสั น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ งจะช่วยให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ น โดยจะ
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit :
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
สมมติฐานที ใช้ในการคํานวณ :
1. ระดับความเชื อมั น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วันทําการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ํากว่า วันทําการ
ประเภทของ VaR ที บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี ยง : 
วิธีการวัดมูลค่าความเสี ยงด้านตลาด :

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :
กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี 

1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการดํารงอัตราส่วนดังกล่าวมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะ
เวลาที กองทุนมีความจําเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื อการดําเนินงานของกองทุน เช่น ในช่วงระยะเวลา 14
วันแรกนับแต่วันที ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และในช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนวันสิ นอายุโครงการหรือในกรณีที เกิด
สภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น ความผันผวนเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ทั งนี บริษัทจะรายงานการไม่ดํารง
อัตราส่วนดังกล่าวแก่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที กําหนด

2. อนึ งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื อป้องกันความผันผวน
ของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการลดหรือป้องกันความเสี ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในตราสารหนี ตราสารทุน สัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี สัดส่วนการลงทุน
ขึ นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั นๆ แล้วแต่กรณี

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย
ไทย ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด ดังนี 
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่

1.1.1    หุ้น
1.1.2    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (Share Warrants)
1.1.3    ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(TSR)
1.1.4    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบ
สําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5    ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1  1.1.4 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.2  ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่
1.2.1    พันธบัตร
1.2.2    ตั วเงินคลัง
1.2.3    หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4    ตั วแลกเงิน (B/E)
1.2.5    ตั วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.6    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8    ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.3  ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)
1.5    SN
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วนดังนี 

2.1   ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้
2.3   มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัด
ทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้อง

มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที ระบุในส่วน
ที  6 ข้อ 1
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.5.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บลจ. ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที เป็น SN ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ก่อน
การลงทุน
2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี 
ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ
ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั น
3. ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.  ธนาคารออมสิน
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ธนาคารพาณิชย์
1.2  บริษัทเงินทุน
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4  บริษัทหลักทรัพย์
1.5  บริษัทประกันภัย
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7  กองทุนฟื นฟู
1.8  นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.  ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 

2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating
อยู่ในอันดับ investment grade
2.2  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว
และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5  ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือ
และอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6   ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขาย ตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่า
เชื อถือและอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7  ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.  ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาํหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม

4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate))
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 

4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2  ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้อง
เรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดัง
กล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3
4.4.3  ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5   การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1  คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่
สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6  discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลัก
ทรัพย์ หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทํา
การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3  กองทุนฟื นฟู
1.4  ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5  ธนาคารพาณิชย์
1.6  บริษัทเงินทุน
1.7  บริษัทหลักทรัพย์
1.8  บริษัทประกันชีวิต
1.9   กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11  นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ มเติม
2.  หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 

3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลัก
ประกันดังนี 

3.1.1  เงินสด
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร
ที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4  ตั วแลกเงินหรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.6  ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7  หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF

3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้
บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5  ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 

3.5.2.1   บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2   ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใด
ดังนี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1.  ประเภท underlying
derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือ ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1  Derivatives on organized exchange
2.2.2  OTC derivatives ดังนี 
           2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3  ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม
3.หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที 
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
6.3.2ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิง
เสื อมเสียไป
6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที 

ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน SN ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี < 397 วันนับแต่วันที ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่
อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี > 397 วันนับแต่วันที ลงทุน ต้อง
ขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ตราสารที ลงทุนใน
benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 
5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั วไปของ  SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลัก
ทรัพย์ซื อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ น
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง
ประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขาย
ในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัท
ที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขาย
ใน SET)
5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายตาม 5.1
5.4 DW ที มี Issuer rating อยู่ในระดับ
Investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating
อยู่ในระดับ investment grade
    5.5.1 reverse repo
    5.5.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1
 ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท

ทุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที 
ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ว

แลกเงิน (B/E) หรือตั วสัญญาใช้เงิน
(P/N) ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่
สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอน
กรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45%
เฉลี ยในรอบปีบัญชีเว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุ
กองทุน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ
MF ที อายุกองทุนคง
เหลือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ทั งนี 
เฉพาะ MF ที มี อายุ
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 
2.1 B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไข
ห้ามเปลี ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 
(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน
รวมปิด และกองทุน buy & hold ที 
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดัง
กล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)

รวมกัน
ไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%

4 securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6
ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับ MF ทั วไป ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน SN ที มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของ
ข้อ 4 ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั วไปของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit
rating 

รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความ
เสี ยงที มีอยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มิใช่เพื อลดความเสี ยง (non
hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน

Global exposure
limit

จํากัด net exposure
ที เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ
NAV 

หมายเหตุ  :   สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ Product limit

ส่วนที  4 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใด
รายหนึ ง

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการ
ถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ ง
หนี กึ งทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึ ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี ภาค
รัฐไทย)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทํางบ
การเงิน (financial liability)* ของผู้ออก
ตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดย
ไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าวของเจ้า
หนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้
ยืมจากกิจการที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สิน
ทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของ ผู ้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้
ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี โดยเป็นตราสาร ที ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั งเว้นแต่
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที 
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ :
* หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให ้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออก
ตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั นโดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะ
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial
Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํา
งบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

3 หน่วย CIS ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS
ทั งหมดของ MF 
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน
ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที 5 :  การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที ไม่สามารถดํารงอายุเฉลี ยของ
ทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าวตามที กําหนด รวมทั งจัดส่งต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะ
กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมี คุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนท ี3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนแล้วจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนนั น
(5)ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) ตามที กําหนดในส่วนที  4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงานก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที 6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1.  ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)   จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที 
บริษัทจัดการ
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2.  ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดย
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และ
กําหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่ตํ่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอ
ขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนฯ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทั งใบจองซื อ/คําสั งซื อหน่วยลงทุน คําขอเปิดบัญชีได้ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทุกวันในเวลาทําการบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการและ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

5.2.2 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุนในครั งแรก

1) สําหรับผู้ที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื อสามารถจองซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุน
ไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคํา
เตือนเฉพาะสําหรับการลงทุน และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน พร้อมหลักฐานซึ งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี ไปที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หรือทางโทรสารของบริษัท
จัดการ สําหรับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญ

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประชาชน

2) สําหรับผู้ที มีบัญชีกองทุนอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้จองซื อที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ได้เปิดบัญชีไว้ ระบุเลขที ผู้ถือหน่วยและ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อให้ครบถ้วนชัดเจน ทั งนี 
ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5.2.3 การรับชําระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

ในการจองซื อหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนและไม่รับ
โอนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการอื น (บริษัทจัดการต้นทาง) เพื อมาลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษัทจัดการ (บริษัทจัดการปลายทาง) ทั งนี ในการชําระเงินค่าจองซื อ ผู้จองซื อหรือสั งซื อสามารถชําระเงิน
ได ้ โดยมีรายละเอียดดังนี 

(1) กรณีที จองซื อผ่านบริษัทจัดการผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์
เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)หรือเช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลง
วันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อกองทุนเปิด” 

(2) กรณีที จองซื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนอื น ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ โดยจะต้องลงวันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อ
กองทุนเปิด” 

เมื อสํานักงานผู้รับคําจองซื อข้างต้นได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื อแล้วสํานักงานผู้รับคําสั งซื อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชําระเงิน ทั งนี การจองซื อหรือการสั งซื อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหรือค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วและสิทธิของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนฯหรือบริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู ้
จองซื อหน่วยลงทุนที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หากมีดอกเบี ยรับเกิดขึ นในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ (1)
 (3) ทางบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที การเสนอขายครั งแรกมีผู้จองซื อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที 
จองซื อ หลังจากที บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วในกรณีที มีการจองซื อหน่วยลงทุนเกินกว่า
มูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงิน
ทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาทการจัดสรรหน่วยลงทุนที เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดย
ใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที ได้มีการบันทึกในระบบซื อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที สั งซื อ
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที สั งซื อโดยจํานวนที จัดสรรจะ
เป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ แต่ทั งนี บลจ. อินโนเทค ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
หากกรณีที มูลค่าที ได้รับการจัดสรรต่ํากว่า 5,000 บาท หรือ 500 หน่วย

5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรกไม่
ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื องจากเมื อสิ นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทั งนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่อไปได้

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินที ผู้สั งซื อระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง ให้แก่ผู้จองซื อภายในหนึ งเดือนนับ
แต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึง
วันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และสาขาบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน ได้ที ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯทุกวันในเวลาทําการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2)นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6.2.1 การขอเปิดบัญชี

1) ผู้สนใจที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจํานงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนชัดเจนและส่ง
หลักฐานประกอบคําขอตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได้

2) ผู้สนใจที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคําสั งเปิดบัญชีซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระบุเลขที ผู้ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อและส่งหลักฐานประกอบตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยไม่ต้องแสดงความจํานงสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

6.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุน

ก) การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้สั งซื อสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้สนใจซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนและยื นพร้อมชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ตามวิธีการที ระบุไว้
ในหัวข้อ 5.2.3 สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) ในกรณีที ผู้สั งซื อชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ
หรือแต่ละสํานักงานของผู้สนับสนุนฯ และสาขาที สั งซื อ หรือในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน
ที สั งซื อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์
สามารถเรียกเก็บได้ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เพียงแต่กรอกใบคําสั งซื อให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดําเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 14 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันสั งซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้วผู้
สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้ซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ งเพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันผู้ซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดําเนิน
การในวิธีการอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี จะต้องแสดงความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการสามารถสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
หรือทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เมื อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในข้อ 22. โดยในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใด
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว หรือ
ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที เกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์
ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามลําดับ ดังนี 

1) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน (ถ้ามี) หากในขณะนั น กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอื นของบริษัทจัดการมีมากว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการจะสับเปลี ยนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที มีความเสี ยงในระดับ
ใกล้เคียงกัน หรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่ก่อน

2) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีระดับความเสี ยงในระดับใกล้
เคียงกันหรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่

ข) การสั งซื อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1) ผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

เมื อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช ้(User name) และรหัสผ่าน
(Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งให้ทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Email address ซึ งจะสามารถใช้ในการสั งซื อ
ขายหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไปผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ มเติม

ในการสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์
ของบริษัทจัดการได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไปในการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอใช้
บริการนี ทราบการสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณีผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้บริการ
ซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการที หมายเลขโทรศัพท์ 026246333 โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต
ซึ งจะประกาศใน(www.innotechasset.com) หรือ ผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อ
นั น ซึ งผู้สั งซื อสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนเอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งซื อเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งใบ
ยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุในใบยืนยัน ทาง
บริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

2) ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสั งซื อ
หน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ได้ทุกวันตลอด 24 ชั วโมง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ใช้
บริการนี ทราบ การสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูและผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณี ผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั งซื อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที ถูกต้องเพื อเข้าสู่ระบบ จากนั นจึงเลือก
รหัสบริการซื อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั นตอนการสั งซื อ ระบบจะทบทวนการทํารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูก
ต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภาย
หลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั งซื อนั นเอกสารใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องพิมพ์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้
อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5
ข้อ 11 หรือข้อ 12

2) ขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ
19 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที สั งซื อและชําระเต็มจํานวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและภายในระยะเวลาที 
กําหนด จํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรรจะคํานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ งกรณีที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ คําสั งจ่ายเงิน และทําการสั ง
ซื อภายในกําหนดเวลารับฝากเช็ค บริษัทจัดการจะคํานวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน โดย
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ในวันที สั งซื อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์นั นสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที 
จํานวนเงินที ระบุในคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที ชําระ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนที ได้รับ
ชําระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที สั งซื อและได้รับค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที จดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั งซื อตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี ย
(ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ส่งซื อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4

6.2.4 ข้อจํากัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคําสั งซื อโดยผู้
ลงทุนที ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ นที อยู่ในต่างประเทศที มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดัง
กล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

(ข) ในการซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนใด ๆ ที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสั งซื อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุนและ / หรือจํานวนเงินของการสั งซื อดังกล่าว ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน

6.2.5 การหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวเมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทุนทั งนี เมื อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือเห็นควรให้รับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและติดประกาศดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ

ข้อกําหนดและข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดารสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วย
สามารถขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น
เวลา 15 วัน ที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯและจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ
เปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามข้อ 16.3 และ 16.4 เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 หรือ ข้อ 20 

2) รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16.3 และ
16.4 และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 

7.2.1 ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที 

(1) บริษัทจัดการ

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(3) Telebanking หรือ ทางโทรศัพท์

(4) บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ตามระยะ
เวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 และ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที สั งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี 

1) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที บริษัทจัดการกําหนด
การจ่ายเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ระบุในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมภายหลัง ภายใน 3 วัน
ทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขที ระบุในข้อ 10 

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนติดต่อขอรับเงินค่าขายด้วยตนเอง ณ ที ทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัท
จัดการได้ตั งแต ่3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็นต้นไป

4) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนําเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นในเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที ได้ระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้ง
แก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง นายทะเบียนหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนําเช็คดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นหรือทําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําการขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทั งนี หากธนาคารที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่า
ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์        0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้
บริการ หรือมูลค่าอื นๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตาม
ที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย
หน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง
โดย ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่า
อื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเฉพาะวันที บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันที สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนตามหัวข้อ 7.5 เรื องระยะเวลาในการรับซื อคืนเท่านั นสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลัง
จากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป การสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น ในวันทําการซื อ
ขายให้ถือว่าเป็นการสั งขาย คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการ
ซื อขายซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนนั น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนและราคารับซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้
ดูแลผลประโยชน์แล้วการสั งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
หยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดัง
กล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้านายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการ
จะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึ ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการโดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที ได้
รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เพื อนําไปชําระเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนปลายทาง

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวม
ถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน “อินโนเทค” ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนรวม “อินโนเทค” (กองทุนต้นทาง) เข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
(กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการได้เพื อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนบางรูปแบบในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับ
สนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ยังมิให้ดําเนินการในระยะแรก
ประกอบด้วย

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน)

(3) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(โอนออก) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือโอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางภายในห้าวันทําการนับแต่วันที บริษัทได้รับคําสั งสับเปลี ยนจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทําการเมื อมีการเลิก
โครงการตามข้อ 22 ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความยินยอมให้มีการโอนหน่วยลงทุนไว้ในใบจองซื อหน่วยลงทุนหรือใน
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนเข้าหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นการรักษาผลประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนฯ

8.2.1 รูปแบบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
จะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับ
เปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ เพื อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยที คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ได ้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
หากการสับเปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ
เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื นมายังกองทุนนี สามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนเข้า LTF จาก บลจ. อื น” โดย
ไม่ต้องระบุจํานวนเงินที ต้องการโอน พร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ไปยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงิน ที ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ตามที ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนและมีการนําส่ง
เงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั น ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื นใด เป็นเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นี บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.3อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท
จัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที 
กําหนดไว้ในกฎหมาย ภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื อ มิใช่การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการอื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

8.2.1.4 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(กองทุนปลายทาง) 

สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนออก LTF ไปยัง บลจ. อื น” โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน
ที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยน
ออกจากกองทุนต้นทาง ชื อกองทุนปลายทางและชื อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนดเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกอง
ทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําเช็ค หรือโอนเงิน
หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งสับ
เปลี ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยการลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้ประจําปีใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8.2.1.5 กรณีมีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเมื อมีการเลิกกองทุนรวมอันเนื องมาจากสาเหตุตามข้อ 22 ว่าด้วยเรื อง การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทาง
บริษัทจัดการทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื นของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทจัดการอื น โดยบริษัทจัดการมี ข้อกําหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนที มีลักษณะการ
ลงทุน ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทําการแจ้งความจํานงในเรื องดังกล่าวไว้ในใบ
คําสั งซื อกองทุนรวม

8.3 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในระยะแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการเฉพาะรูปแบบการสับเปลี ยนตามที ระบุในข้อ 8.2.1.2 เรื อง การสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี  1) ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผ่านบริการคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั งนี การสับเปลี ยนในรูปแบบอื น ๆ ตาม
ที ระบุในข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นั น จะยังไม่เปิดให้บริการ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้ได้เมื อใด
บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ ประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี 

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการตั งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น. ในราคาตามข้อ 8.4
ในการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (กรณีสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้อ 8.2.1.1 หรือ 8.2.1.2) หรือ ใบคําสั งรับโอน LTF จาก บลจ. อื น หรือ ใบคําสั งโอน LTF
ไปยัง บลจ. อื น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ให้ระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนจากกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะ
ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทําการถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนนั นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามีผลตามเกณฑ์ใน ข้อ 8.4

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการนี ได้ทุกวัน โดยผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา
6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) ได้ตลอด 24
ชั วโมง

การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซื อขายนั นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการให้ถือเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคํานวณราคาของวันทําการถัดไปใน
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการ
ดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของ บริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท ์0
2624 – 6333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการ
ใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com)  โดยปฏิบัติ ตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการ
ยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยบริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยสับเปลี ยนเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับ
จากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ ไม่กําหนด จํานวนเงินลงทุนแล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัด
จํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)  สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมด
เท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จัดการหากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเอกสาร ใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องโทรสารของผู้สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือเครื องพิมพ์ของผู้สั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั นไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวัน
ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํา
รายการที ระบุไว้ในใบยืนยันทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

การทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

8.4 ราคาขายและราคารับซื อคืนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนมีผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและราคารับซื อคืน ดังนี 

1) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกําหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขาย ณ สิ น
วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรอง ข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่าง จากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
  
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
  
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื อนไขที ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี(5 ปีหรือ 7 ปี)
ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนตั งแต่วันที  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ งไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีแล้ว

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท
สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
(2) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที จ่ายจริง
(3) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชีตามที จ่ายจริงโดยจะตัดจ่ายจากบริษัทจัดการตามที จ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล จํานวนที จ่ายจริง
(5) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง
(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค จํานวนที จ่ายจริง (ถ้าม)ี
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนบริษัทจัดการ จะ
คํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน
การคํานวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง และส่วนที เกินกว่า
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินงานจัดเก็บไว้บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทั งนี ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราร้อยละ 0.25 (รวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว)

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
[ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน]
ทั งนี ธุรกรรมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้หน่วยลงทุนหรือธุรกรรมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อครั ง
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1.  ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็น
ชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2
การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใน
เรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 รวมภาษีมูลค่า
เพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์บริษัท
(www.innotechasset.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

คําจํากัดความ

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ตัวแทน / ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเอคควิตี โปรหุ้นระยะยาว

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือตัวแทนกําหนด

วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การที ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดหนึ ง หรือหน่วยลงทุน
ประเภทหนึ ง (“กองทุนต้นทางหรือหน่วยลงทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ งหรือหน่วยลงทุนอีก
ประเภทหนึ ง (“กองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุนปลายทาง”) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวก
ด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ น
วันทําการซื อขายนั น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผูถ้ือหุ้น
ล่าสุด

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัท จํากัด นั น

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT
CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  EQUITY PRO LTF 

1.3. ชื อย่อ :  EPLTF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื องของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โครงการจะนําเงินที ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ระยะสั น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ งจะช่วยให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ น โดยจะ
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit :
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
สมมติฐานที ใช้ในการคํานวณ :
1. ระดับความเชื อมั น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วันทําการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ํากว่า วันทําการ
ประเภทของ VaR ที บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี ยง : 
วิธีการวัดมูลค่าความเสี ยงด้านตลาด :

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :
กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี 

1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการดํารงอัตราส่วนดังกล่าวมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะ
เวลาที กองทุนมีความจําเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื อการดําเนินงานของกองทุน เช่น ในช่วงระยะเวลา 14
วันแรกนับแต่วันที ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และในช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนวันสิ นอายุโครงการหรือในกรณีที เกิด
สภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น ความผันผวนเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ทั งนี บริษัทจะรายงานการไม่ดํารง
อัตราส่วนดังกล่าวแก่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที กําหนด

2. อนึ งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื อป้องกันความผันผวน
ของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการลดหรือป้องกันความเสี ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในตราสารหนี ตราสารทุน สัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี สัดส่วนการลงทุน
ขึ นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั นๆ แล้วแต่กรณี

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย
ไทย ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด ดังนี 
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่

1.1.1    หุ้น
1.1.2    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (Share Warrants)
1.1.3    ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(TSR)
1.1.4    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบ
สําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5    ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1  1.1.4 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.2  ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่
1.2.1    พันธบัตร
1.2.2    ตั วเงินคลัง
1.2.3    หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4    ตั วแลกเงิน (B/E)
1.2.5    ตั วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.6    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8    ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.3  ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)
1.5    SN
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วนดังนี 

2.1   ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้
2.3   มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัด
ทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้อง

มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที ระบุในส่วน
ที  6 ข้อ 1
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.5.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บลจ. ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที เป็น SN ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ก่อน
การลงทุน
2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี 
ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ
ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั น
3. ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.  ธนาคารออมสิน
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ธนาคารพาณิชย์
1.2  บริษัทเงินทุน
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4  บริษัทหลักทรัพย์
1.5  บริษัทประกันภัย
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7  กองทุนฟื นฟู
1.8  นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.  ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 

2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating
อยู่ในอันดับ investment grade
2.2  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว
และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5  ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือ
และอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6   ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขาย ตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่า
เชื อถือและอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7  ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.  ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาํหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม

4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate))
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 

4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2  ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้อง
เรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดัง
กล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3
4.4.3  ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5   การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1  คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่
สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6  discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลัก
ทรัพย์ หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทํา
การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3  กองทุนฟื นฟู
1.4  ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5  ธนาคารพาณิชย์
1.6  บริษัทเงินทุน
1.7  บริษัทหลักทรัพย์
1.8  บริษัทประกันชีวิต
1.9   กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11  นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ มเติม
2.  หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 

3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลัก
ประกันดังนี 

3.1.1  เงินสด
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร
ที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4  ตั วแลกเงินหรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.6  ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7  หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF

3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้
บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5  ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 

3.5.2.1   บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2   ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใด
ดังนี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1.  ประเภท underlying
derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือ ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1  Derivatives on organized exchange
2.2.2  OTC derivatives ดังนี 
           2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3  ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม
3.หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที 
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
6.3.2ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิง
เสื อมเสียไป
6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที 

ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน SN ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี < 397 วันนับแต่วันที ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่
อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี > 397 วันนับแต่วันที ลงทุน ต้อง
ขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ตราสารที ลงทุนใน
benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 
5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั วไปของ  SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลัก
ทรัพย์ซื อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ น
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง
ประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขาย
ในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัท
ที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขาย
ใน SET)
5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายตาม 5.1
5.4 DW ที มี Issuer rating อยู่ในระดับ
Investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating
อยู่ในระดับ investment grade
    5.5.1 reverse repo
    5.5.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1
 ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท

ทุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที 
ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ว

แลกเงิน (B/E) หรือตั วสัญญาใช้เงิน
(P/N) ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่
สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอน
กรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45%
เฉลี ยในรอบปีบัญชีเว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุ
กองทุน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ
MF ที อายุกองทุนคง
เหลือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ทั งนี 
เฉพาะ MF ที มี อายุ
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 
2.1 B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไข
ห้ามเปลี ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 
(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน
รวมปิด และกองทุน buy & hold ที 
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดัง
กล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)

รวมกัน
ไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%

4 securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6
ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับ MF ทั วไป ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน SN ที มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของ
ข้อ 4 ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั วไปของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit
rating 

รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความ
เสี ยงที มีอยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มิใช่เพื อลดความเสี ยง (non
hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน

Global exposure
limit

จํากัด net exposure
ที เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ
NAV 

หมายเหตุ  :   สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ Product limit

ส่วนที  4 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใด
รายหนึ ง

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการ
ถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ ง
หนี กึ งทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึ ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี ภาค
รัฐไทย)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทํางบ
การเงิน (financial liability)* ของผู้ออก
ตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดย
ไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าวของเจ้า
หนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้
ยืมจากกิจการที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สิน
ทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของ ผู ้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้
ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี โดยเป็นตราสาร ที ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั งเว้นแต่
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที 
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ :
* หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให ้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออก
ตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั นโดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะ
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial
Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํา
งบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

3 หน่วย CIS ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS
ทั งหมดของ MF 
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน
ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที 5 :  การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที ไม่สามารถดํารงอายุเฉลี ยของ
ทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าวตามที กําหนด รวมทั งจัดส่งต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะ
กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมี คุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนท ี3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนแล้วจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนนั น
(5)ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) ตามที กําหนดในส่วนที  4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงานก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที 6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1.  ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)   จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที 
บริษัทจัดการ
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2.  ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดย
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และ
กําหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่ตํ่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอ
ขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนฯ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทั งใบจองซื อ/คําสั งซื อหน่วยลงทุน คําขอเปิดบัญชีได้ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทุกวันในเวลาทําการบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการและ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

5.2.2 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุนในครั งแรก

1) สําหรับผู้ที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื อสามารถจองซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุน
ไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคํา
เตือนเฉพาะสําหรับการลงทุน และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน พร้อมหลักฐานซึ งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี ไปที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หรือทางโทรสารของบริษัท
จัดการ สําหรับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญ

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประชาชน

2) สําหรับผู้ที มีบัญชีกองทุนอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้จองซื อที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ได้เปิดบัญชีไว้ ระบุเลขที ผู้ถือหน่วยและ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อให้ครบถ้วนชัดเจน ทั งนี 
ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5.2.3 การรับชําระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

ในการจองซื อหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนและไม่รับ
โอนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการอื น (บริษัทจัดการต้นทาง) เพื อมาลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษัทจัดการ (บริษัทจัดการปลายทาง) ทั งนี ในการชําระเงินค่าจองซื อ ผู้จองซื อหรือสั งซื อสามารถชําระเงิน
ได ้ โดยมีรายละเอียดดังนี 

(1) กรณีที จองซื อผ่านบริษัทจัดการผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์
เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)หรือเช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลง
วันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อกองทุนเปิด” 

(2) กรณีที จองซื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนอื น ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ โดยจะต้องลงวันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อ
กองทุนเปิด” 

เมื อสํานักงานผู้รับคําจองซื อข้างต้นได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื อแล้วสํานักงานผู้รับคําสั งซื อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชําระเงิน ทั งนี การจองซื อหรือการสั งซื อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหรือค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วและสิทธิของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนฯหรือบริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู ้
จองซื อหน่วยลงทุนที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หากมีดอกเบี ยรับเกิดขึ นในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ (1)
 (3) ทางบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที การเสนอขายครั งแรกมีผู้จองซื อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที 
จองซื อ หลังจากที บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วในกรณีที มีการจองซื อหน่วยลงทุนเกินกว่า
มูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงิน
ทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาทการจัดสรรหน่วยลงทุนที เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดย
ใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที ได้มีการบันทึกในระบบซื อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที สั งซื อ
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที สั งซื อโดยจํานวนที จัดสรรจะ
เป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ แต่ทั งนี บลจ. อินโนเทค ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
หากกรณีที มูลค่าที ได้รับการจัดสรรต่ํากว่า 5,000 บาท หรือ 500 หน่วย

5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรกไม่
ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื องจากเมื อสิ นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทั งนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่อไปได้

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินที ผู้สั งซื อระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง ให้แก่ผู้จองซื อภายในหนึ งเดือนนับ
แต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึง
วันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และสาขาบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน ได้ที ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯทุกวันในเวลาทําการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2)นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6.2.1 การขอเปิดบัญชี

1) ผู้สนใจที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจํานงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนชัดเจนและส่ง
หลักฐานประกอบคําขอตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได้

2) ผู้สนใจที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคําสั งเปิดบัญชีซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระบุเลขที ผู้ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อและส่งหลักฐานประกอบตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยไม่ต้องแสดงความจํานงสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

6.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุน

ก) การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้สั งซื อสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้สนใจซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนและยื นพร้อมชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ตามวิธีการที ระบุไว้
ในหัวข้อ 5.2.3 สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) ในกรณีที ผู้สั งซื อชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ
หรือแต่ละสํานักงานของผู้สนับสนุนฯ และสาขาที สั งซื อ หรือในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน
ที สั งซื อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์
สามารถเรียกเก็บได้ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เพียงแต่กรอกใบคําสั งซื อให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดําเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 14 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันสั งซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้วผู้
สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้ซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ งเพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันผู้ซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดําเนิน
การในวิธีการอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี จะต้องแสดงความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการสามารถสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
หรือทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เมื อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในข้อ 22. โดยในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใด
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว หรือ
ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที เกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์
ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามลําดับ ดังนี 

1) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน (ถ้ามี) หากในขณะนั น กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอื นของบริษัทจัดการมีมากว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการจะสับเปลี ยนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที มีความเสี ยงในระดับ
ใกล้เคียงกัน หรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่ก่อน

2) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีระดับความเสี ยงในระดับใกล้
เคียงกันหรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่

ข) การสั งซื อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1) ผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

เมื อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช ้(User name) และรหัสผ่าน
(Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งให้ทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Email address ซึ งจะสามารถใช้ในการสั งซื อ
ขายหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไปผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ มเติม

ในการสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์
ของบริษัทจัดการได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไปในการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอใช้
บริการนี ทราบการสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณีผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้บริการ
ซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการที หมายเลขโทรศัพท์ 026246333 โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต
ซึ งจะประกาศใน(www.innotechasset.com) หรือ ผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อ
นั น ซึ งผู้สั งซื อสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนเอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งซื อเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งใบ
ยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุในใบยืนยัน ทาง
บริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

2) ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสั งซื อ
หน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ได้ทุกวันตลอด 24 ชั วโมง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ใช้
บริการนี ทราบ การสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูและผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณี ผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั งซื อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที ถูกต้องเพื อเข้าสู่ระบบ จากนั นจึงเลือก
รหัสบริการซื อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั นตอนการสั งซื อ ระบบจะทบทวนการทํารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูก
ต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภาย
หลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั งซื อนั นเอกสารใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องพิมพ์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้
อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5
ข้อ 11 หรือข้อ 12

2) ขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ
19 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที สั งซื อและชําระเต็มจํานวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและภายในระยะเวลาที 
กําหนด จํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรรจะคํานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ งกรณีที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ คําสั งจ่ายเงิน และทําการสั ง
ซื อภายในกําหนดเวลารับฝากเช็ค บริษัทจัดการจะคํานวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน โดย
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ในวันที สั งซื อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์นั นสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที 
จํานวนเงินที ระบุในคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที ชําระ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนที ได้รับ
ชําระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที สั งซื อและได้รับค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที จดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั งซื อตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี ย
(ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ส่งซื อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4

6.2.4 ข้อจํากัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคําสั งซื อโดยผู้
ลงทุนที ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ นที อยู่ในต่างประเทศที มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดัง
กล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

(ข) ในการซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนใด ๆ ที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสั งซื อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุนและ / หรือจํานวนเงินของการสั งซื อดังกล่าว ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน

6.2.5 การหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวเมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทุนทั งนี เมื อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือเห็นควรให้รับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและติดประกาศดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ

ข้อกําหนดและข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดารสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วย
สามารถขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น
เวลา 15 วัน ที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯและจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ
เปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามข้อ 16.3 และ 16.4 เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 หรือ ข้อ 20 

2) รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16.3 และ
16.4 และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 

7.2.1 ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที 

(1) บริษัทจัดการ

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(3) Telebanking หรือ ทางโทรศัพท์

(4) บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ตามระยะ
เวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 และ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที สั งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี 

1) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที บริษัทจัดการกําหนด
การจ่ายเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ระบุในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมภายหลัง ภายใน 3 วัน
ทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขที ระบุในข้อ 10 

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนติดต่อขอรับเงินค่าขายด้วยตนเอง ณ ที ทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัท
จัดการได้ตั งแต ่3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็นต้นไป

4) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนําเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นในเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที ได้ระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้ง
แก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง นายทะเบียนหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนําเช็คดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นหรือทําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําการขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทั งนี หากธนาคารที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่า
ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์        0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้
บริการ หรือมูลค่าอื นๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตาม
ที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย
หน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง
โดย ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่า
อื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเฉพาะวันที บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันที สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนตามหัวข้อ 7.5 เรื องระยะเวลาในการรับซื อคืนเท่านั นสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลัง
จากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป การสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น ในวันทําการซื อ
ขายให้ถือว่าเป็นการสั งขาย คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการ
ซื อขายซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนนั น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนและราคารับซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้
ดูแลผลประโยชน์แล้วการสั งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
หยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดัง
กล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้านายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการ
จะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึ ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการโดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที ได้
รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เพื อนําไปชําระเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนปลายทาง

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวม
ถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน “อินโนเทค” ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนรวม “อินโนเทค” (กองทุนต้นทาง) เข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
(กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการได้เพื อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนบางรูปแบบในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับ
สนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ยังมิให้ดําเนินการในระยะแรก
ประกอบด้วย

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน)

(3) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(โอนออก) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือโอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางภายในห้าวันทําการนับแต่วันที บริษัทได้รับคําสั งสับเปลี ยนจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทําการเมื อมีการเลิก
โครงการตามข้อ 22 ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความยินยอมให้มีการโอนหน่วยลงทุนไว้ในใบจองซื อหน่วยลงทุนหรือใน
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนเข้าหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นการรักษาผลประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนฯ

8.2.1 รูปแบบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
จะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับ
เปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ เพื อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยที คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ได ้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
หากการสับเปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ
เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื นมายังกองทุนนี สามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนเข้า LTF จาก บลจ. อื น” โดย
ไม่ต้องระบุจํานวนเงินที ต้องการโอน พร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ไปยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงิน ที ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ตามที ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนและมีการนําส่ง
เงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั น ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื นใด เป็นเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นี บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.3อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท
จัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที 
กําหนดไว้ในกฎหมาย ภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื อ มิใช่การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการอื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

8.2.1.4 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(กองทุนปลายทาง) 

สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนออก LTF ไปยัง บลจ. อื น” โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน
ที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยน
ออกจากกองทุนต้นทาง ชื อกองทุนปลายทางและชื อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนดเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกอง
ทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําเช็ค หรือโอนเงิน
หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งสับ
เปลี ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยการลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้ประจําปีใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8.2.1.5 กรณีมีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเมื อมีการเลิกกองทุนรวมอันเนื องมาจากสาเหตุตามข้อ 22 ว่าด้วยเรื อง การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทาง
บริษัทจัดการทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื นของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทจัดการอื น โดยบริษัทจัดการมี ข้อกําหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนที มีลักษณะการ
ลงทุน ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทําการแจ้งความจํานงในเรื องดังกล่าวไว้ในใบ
คําสั งซื อกองทุนรวม

8.3 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในระยะแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการเฉพาะรูปแบบการสับเปลี ยนตามที ระบุในข้อ 8.2.1.2 เรื อง การสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี  1) ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผ่านบริการคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั งนี การสับเปลี ยนในรูปแบบอื น ๆ ตาม
ที ระบุในข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นั น จะยังไม่เปิดให้บริการ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้ได้เมื อใด
บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ ประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี 

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการตั งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น. ในราคาตามข้อ 8.4
ในการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (กรณีสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้อ 8.2.1.1 หรือ 8.2.1.2) หรือ ใบคําสั งรับโอน LTF จาก บลจ. อื น หรือ ใบคําสั งโอน LTF
ไปยัง บลจ. อื น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ให้ระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนจากกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะ
ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทําการถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนนั นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามีผลตามเกณฑ์ใน ข้อ 8.4

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการนี ได้ทุกวัน โดยผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา
6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) ได้ตลอด 24
ชั วโมง

การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซื อขายนั นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการให้ถือเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคํานวณราคาของวันทําการถัดไปใน
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการ
ดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของ บริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท ์0
2624 – 6333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการ
ใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com)  โดยปฏิบัติ ตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการ
ยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยบริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยสับเปลี ยนเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับ
จากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ ไม่กําหนด จํานวนเงินลงทุนแล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัด
จํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)  สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมด
เท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จัดการหากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเอกสาร ใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องโทรสารของผู้สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือเครื องพิมพ์ของผู้สั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั นไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวัน
ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํา
รายการที ระบุไว้ในใบยืนยันทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

การทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

8.4 ราคาขายและราคารับซื อคืนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนมีผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและราคารับซื อคืน ดังนี 

1) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกําหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขาย ณ สิ น
วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรอง ข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่าง จากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
  
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
  
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื อนไขที ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี(5 ปีหรือ 7 ปี)
ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนตั งแต่วันที  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ งไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีแล้ว

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท
สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
(2) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที จ่ายจริง
(3) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชีตามที จ่ายจริงโดยจะตัดจ่ายจากบริษัทจัดการตามที จ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล จํานวนที จ่ายจริง
(5) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง
(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค จํานวนที จ่ายจริง (ถ้าม)ี
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนบริษัทจัดการ จะ
คํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน
การคํานวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง และส่วนที เกินกว่า
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินงานจัดเก็บไว้บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทั งนี ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราร้อยละ 0.25 (รวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว)

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
[ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน]
ทั งนี ธุรกรรมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้หน่วยลงทุนหรือธุรกรรมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อครั ง
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1.  ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็น
ชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2
การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใน
เรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 รวมภาษีมูลค่า
เพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์บริษัท
(www.innotechasset.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

คําจํากัดความ

ในเอกสารฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ดัง
ต่อไปนี 

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ทั งนี กองทุนอาจเปลี ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วันนับจากวันที ดําเนินการเปลี ยนแปลง

ตัวแทน / ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดเอคควิตี โปรหุ้นระยะยาว

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของธนาคารพาณิชย์

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือตัวแทนกําหนด

วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การที ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดหนึ ง หรือหน่วยลงทุน
ประเภทหนึ ง (“กองทุนต้นทางหรือหน่วยลงทุนต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ งหรือหน่วยลงทุนอีก
ประเภทหนึ ง (“กองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุนปลายทาง”) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
โครงการจัดการ

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น บวก
ด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ น
วันทําการซื อขายนั น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรับรองใบแสดงสิทธิ

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินที มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที มี
การจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผูถ้ือหุ้น
ล่าสุด

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพหรือบริษัท จํากัด นั น

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

บริษัทใหญ่ หมายถึงบริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินที มีการจัด
ทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563

หน่วยลงทุน CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 
(1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2)  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน
property และกองทุน infra ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1)   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
(2)   ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน
(3)   foreign REIT
CIS operator หมายถึง บุคคลดังนี 
(1)  บริษัทจัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2)  ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

การลดความเสี ยง หมายถึง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังนี 
(1)  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
(2)  มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3)  เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลดความเสี ยง
(4)  สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสารภาครัฐไทย หมายถึง ตราสารดังนี 
(1)   ตั วเงินคลัง
(2)   พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
(3)   พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการ
คลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึง
ตราสารที ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง
(1)   เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
(2)   สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(3)   สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน
พิเศษ)

หุ้นกู้ระยะสั น หมายถึง หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย Credit Rating Agency ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

guarantor rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

national scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที อยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

net exposure หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือ
หน่วยงานที ทําหน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

OTC derivatives หมายถึง derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

ผู้มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู ้
สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

underlying หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  EQUITY PRO LTF 

1.3. ชื อย่อ :  EPLTF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1000000000 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1000 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื องของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี โครงการจะนําเงินที ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ระยะสั น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญา
ซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ งจะช่วยให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ น โดยจะ
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit :
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน
สมมติฐานที ใช้ในการคํานวณ :
1. ระดับความเชื อมั น (confidence level) ร้อยละ
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) วันทําการ
3. ข้อมูลย้อนหลังที ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ํากว่า วันทําการ
ประเภทของ VaR ที บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี ยง : 
วิธีการวัดมูลค่าความเสี ยงด้านตลาด :

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐานที จะใช้วัดเพื อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนคือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนแปลงตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัดและเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :
กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังนี 

1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการดํารงอัตราส่วนดังกล่าวมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะ
เวลาที กองทุนมีความจําเป็นต้องรอการลงทุน หรือเตรียมสภาพคล่องเพื อการดําเนินงานของกองทุน เช่น ในช่วงระยะเวลา 14
วันแรกนับแต่วันที ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และในช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนวันสิ นอายุโครงการหรือในกรณีที เกิด
สภาวการณ์ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น ความผันผวนเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ทั งนี บริษัทจะรายงานการไม่ดํารง
อัตราส่วนดังกล่าวแก่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที กําหนด

2. อนึ งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื อป้องกันความผันผวน
ของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการลดหรือป้องกันความเสี ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. กองทุนอาจดําเนินการลงทุนในตราสารหนี ตราสารทุน สัญญาซื อขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั งนี สัดส่วนการลงทุน
ขึ นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะนั นๆ แล้วแต่กรณี

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที มีผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นกิจการที จัดตั งขึ นตามกฎหมาย
ไทย ตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด ดังนี 
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่

1.1.1    หุ้น
1.1.2    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (Share Warrants)
1.1.3    ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได ้(TSR)
1.1.4    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบ
สําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น (share warrants)
1.1.5    ตราสารทุนอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1  1.1.4 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.2  ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่
1.2.1    พันธบัตร
1.2.2    ตั วเงินคลัง
1.2.3    หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4    ตั วแลกเงิน (B/E)
1.2.5    ตั วสัญญาใช้เงิน (P/N)
1.2.6    ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.2.7    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.2.8    ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.2.1  1.2.7 ตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติม

1.3  ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants)
1.5    SN
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วนดังนี 

2.1   ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2  สามารถเปลี ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที เป็น B/E หรือ P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนิน
การให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้
2.3   มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัด
ทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้อง

มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1  2.4.7
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึง

ดอกเบี ย (ถ้ามี)
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื อนไขเพิ มเติมดังนี 
2.5.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที ระบุในส่วน
ที  6 ข้อ 1
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั น
ต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ งกําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที สามารถเปลี ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี ยวกับการลงทุนที อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี ชวนด้วย
2.5.3  ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื อ บลจ. ร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที เป็น SN ซึ งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัการต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ก่อน
การลงทุน
2.5.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที  15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั งนี 
ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ
ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั วไปในส่วนที  1 ข้อ
2.1 – 2.3 ด้วย
2. ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Global exposure limit ของกองทุนนั น
3. ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.  ธนาคารออมสิน
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7.  ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1 – 9

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ธนาคารพาณิชย์
1.2  บริษัทเงินทุน
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4  บริษัทหลักทรัพย์
1.5  บริษัทประกันภัย
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7  กองทุนฟื นฟู
1.8  นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.  ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 

2.1   ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating
อยู่ในอันดับ investment grade
2.2  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว
และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4  ตั วแลกเงิน หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit
rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

2.5  ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือ
และอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

2.5.1  มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก

2.6   ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขาย ตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่า
เชื อถือและอ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit
rating ระยะสั นดังกล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก

2.7  ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ มเติม
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4.  ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาํหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม

4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (ราคาซื อ x (1 + discount rate))
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี 

4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2  ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้อง
เรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดัง
กล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3
4.4.3  ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้

4.5   การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1  คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่
สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้

4.6  discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลัก
ทรัพย์ หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี 
1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทํา
การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3  กองทุนฟื นฟู
1.4  ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5  ธนาคารพาณิชย์
1.6  บริษัทเงินทุน
1.7  บริษัทหลักทรัพย์
1.8  บริษัทประกันชีวิต
1.9   กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11  นิติบุคคลอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการกําหนดเพิ มเติม
2.  หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 

3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลัก
ประกันดังนี 

3.1.1  เงินสด
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร
ที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4  ตั วแลกเงินหรือ ตั วสัญญาใช้เงินที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั วและเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5  ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงินที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.1.6  ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7  หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชนี SET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF

3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้
บริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นเอง
3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5  ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 

3.5.2.1   บัตรเงินฝาก หรือ ตั วสัญญาใช้เงินที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2   ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั ว และเป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใด
ดังนี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี 
1.  ประเภท underlying
derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying เป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price)
หรือ ราคาสัญญาซื อขายล่วงหน้า (future price) เท่านั น ทั งนี ราคาของ underlying อื นที ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื อนไขการลงทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื อ
2.1 กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.2.1  Derivatives on organized exchange
2.2.2  OTC derivatives ดังนี 
           2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็น ธพ. ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั งขึ น ตัวแทนซื อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
2.3  ในกรณีที จะต้องมีการชําระหนี ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื อ derivatives สิ นสุดลง สินค้านั นต้องเป็นทรัพย์สินที กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั งนี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที ส่งมอบสินค้านั นก็ตาม
3.หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที มีคุณภาพ และมีสภาพคล่องในจํานวนที เพียงพอต่อภาระที กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื อ derivatives สิ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที ได้ลงทุนใน derivatives นั น และเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที  underlying ไม่ใช่สิ งเดียวกับทรัพย์สินที จะลดความเสี ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี 
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที  15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั งนี ในกรณีที วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีที เกิดเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื อบริษัทจัดการร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื อนไขดังนี 
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื อการลดความเสี ยงเท่านั น
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ งอย่างใด ดังนี 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงด้านเครดิตที เกี ยวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั น โดยคู่สัญญาที อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที 
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงเมื อเกิด credit event ขึ นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื อประกันความเสี ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ นสุดในวันครบกําหนดตามปกต)ิ ทั งนี ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี ยง
มีหน้าที ชําระหนี เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ งในกลุ่ม obligation ซึ งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื อเกิด credit event ขึ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื อประกันความเสี ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที เกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนที จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี ยงมีภาระผูกพันที จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที 
หรืออัตราลอยตัวที อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยตามที จะตกลงกัน และส่วนที ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพื อแลกกับการที ผู้ซื อประกันความเสี ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที เพิ มขึ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเสี ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื นตามที สํานักงานยอมรับ ซึ งมีข้อตกลงที มีลักษณะดังนี 
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื น
6.3.2ไม่มีข้อกําหนดที ทําให้สิทธิที กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี หรือสัญญาซื อขายล่วงหน้าที  credit derivatives นั นอ้างอิง
เสื อมเสียไป
6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที 

ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน SN ที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี < 397 วันนับแต่วันที ลงทุน และ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่
อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวัน
ชําระหนี > 397 วันนับแต่วันที ลงทุน ต้อง
ขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ตราสารที ลงทุนใน
benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 
5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั วไปของ  SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลัก
ทรัพย์ซื อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ น
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่าง
ประเทศ ซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื อขาย
ในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัท
ที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขาย
ใน SET)
5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจด
ทะเบียนซื อขายตาม 5.1
5.4 DW ที มี Issuer rating อยู่ในระดับ
Investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating
อยู่ในระดับ investment grade
    5.5.1 reverse repo
    5.5.2 OTC derivatives

รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1
 ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของ ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญาแล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  2 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท

ทุกบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที 
ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที  3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ว

แลกเงิน (B/E) หรือตั วสัญญาใช้เงิน
(P/N) ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่
สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุนได้รับโอน
กรรมสิทธิ มาจากคู่สัญญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)

 รวมกันไม่เกิน 45%
เฉลี ยในรอบปีบัญชีเว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี
ให้เฉลี ยตามรอบอายุ
กองทุน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ
MF ที อายุกองทุนคง
เหลือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 6 เดือน ทั งนี 
เฉพาะ MF ที มี อายุ
โครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 
2.1 B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไข
ห้ามเปลี ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื อนไขให ้MF
สามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 
(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุน
รวมปิด และกองทุน buy & hold ที 
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดัง
กล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)

รวมกัน
ไม่เกิน 25%

3 reverse repo ไม่เกิน 25%

4 securities lending ไม่เกิน 25%

5 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 6
ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับ MF ทั วไป ของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน SN ที มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี 
5.1 มีลักษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของ
ข้อ 4 ในตอนที  1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทั วไปของส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit
rating 

รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน
6 derivatives ดังนี 

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความ
เสี ยงที มีอยู่

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที 
มิใช่เพื อลดความเสี ยง (non
hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน

Global exposure
limit

จํากัด net exposure
ที เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ
NAV 

หมายเหตุ  :   สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ Product limit

ส่วนที  4 :  อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใด
รายหนึ ง

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ
บลจ. รายเดียวกัน ต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั งหมดของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการ
ถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ ง
หนี กึ งทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึ ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี ภาค
รัฐไทย)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทํางบ
การเงิน (financial liability)* ของผู้ออก
ตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการ
เงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดย
ไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี สินดังกล่าวของเจ้า
หนี ที มีความเกี ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้
ยืมจากกิจการที เกี ยวข้องกัน เป็นต้น
ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี สิน
ทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของ ผู ้
ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้
ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี โดยเป็นตราสาร ที ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั งเว้นแต่
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที 
ประเทศไทยเป็นสมาชิก

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หมายเหตุ :
* หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให ้
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออก
ตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั นโดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะ
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น International Financial
Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็นต้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํา
งบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

3 หน่วย CIS ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS
ทั งหมดของ MF 
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน
ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที 5 :  การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงาน โดยระบุอายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที ไม่สามารถดํารงอายุเฉลี ยของ
ทรัพย์สินที ลงทุนดังกล่าวตามที กําหนด รวมทั งจัดส่งต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะ
กรรมการกองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติหรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมี คุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณีและให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว
2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ กองทุนสํารองเลี ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนท ี3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใด นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนแล้วจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนนั น
(5)ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) ตามที กําหนดในส่วนที  4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ
3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงานก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที 6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1.  ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)   จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที 
บริษัทจัดการ
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 

2.  ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้
บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดย
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ทั งนี เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และ
กําหนดเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่ตํ่ากว่า 7 วัน ตามวันและเวลาที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอ
ขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนฯ

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการจองซื อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมทั งใบจองซื อ/คําสั งซื อหน่วยลงทุน คําขอเปิดบัญชีได้ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทุกวันในเวลาทําการบริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการและ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

5.2.2 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุนในครั งแรก

1) สําหรับผู้ที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้จองซื อสามารถจองซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุน
ไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคํา
เตือนเฉพาะสําหรับการลงทุน และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนําใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวน พร้อมหลักฐานซึ งลงนามรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี ไปที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หรือทางโทรสารของบริษัท
จัดการ สําหรับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญแสดงถึงการทํานิติกรรมของนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทจัดการทางโทรสารด้วย ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุนสามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมสําเนาเอกสารแสดงตนที รับรองสําเนาถูกต้อง หรือเอกสารสําคัญ

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประชาชน

2) สําหรับผู้ที มีบัญชีกองทุนอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้จองซื อที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ได้เปิดบัญชีไว้ ระบุเลขที ผู้ถือหน่วยและ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อให้ครบถ้วนชัดเจน ทั งนี 
ผู้จองซื อจะต้องจองซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5.2.3 การรับชําระเงินและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

ในการจองซื อหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปิดให้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนและไม่รับ
โอนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการอื น (บริษัทจัดการต้นทาง) เพื อมาลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษัทจัดการ (บริษัทจัดการปลายทาง) ทั งนี ในการชําระเงินค่าจองซื อ ผู้จองซื อหรือสั งซื อสามารถชําระเงิน
ได ้ โดยมีรายละเอียดดังนี 

(1) กรณีที จองซื อผ่านบริษัทจัดการผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดได้ที ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์
เเอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)หรือเช็ค หรือดราฟต์ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลง
วันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อกองทุนเปิด” 

(2) กรณีที จองซื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนอื น ผู้จองซื อสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ โดยจะต้องลงวันที ที จองซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายบัญชีออมทรัพย์ในนาม “บลจ.อินโนเทค เพื อบัญชีจองซื อ
กองทุนเปิด” 

เมื อสํานักงานผู้รับคําจองซื อข้างต้นได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื อแล้วสํานักงานผู้รับคําสั งซื อดังกล่าวจะออก
หลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานการชําระเงิน ทั งนี การจองซื อหรือการสั งซื อ
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหรือค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วและสิทธิของผู้ถือ
หน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนฯหรือบริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ผู ้
จองซื อหน่วยลงทุนที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ หากมีดอกเบี ยรับเกิดขึ นในบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ (1)
 (3) ทางบริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดัง
กล่าวถูกต้องแล้ว

5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในกรณีที การเสนอขายครั งแรกมีผู้จองซื อไม่เกิน 100 ล้านหน่วย ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที 
จองซื อ หลังจากที บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วในกรณีที มีการจองซื อหน่วยลงทุนเกินกว่า
มูลค่าโครงการ บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงิน
ทุนโครงการหรือไม่เกิน 150 ล้านบาทการจัดสรรหน่วยลงทุนที เกินกว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดย
ใช้หลักการ “สั งซื อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที ได้มีการบันทึกในระบบซื อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการในกรณีที สั งซื อ
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที สั งซื อโดยจํานวนที จัดสรรจะ
เป็นทวีคูณของ 100 หน่วยตามจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ แต่ทั งนี บลจ. อินโนเทค ขอสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
หากกรณีที มูลค่าที ได้รับการจัดสรรต่ํากว่า 5,000 บาท หรือ 500 หน่วย

5.2.5 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรกไม่
ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื องจากเมื อสิ นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทั งนี เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการต่อไปได้

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) เป็นเงินบาทตามวิธีการขอรับ
เงินที ผู้สั งซื อระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง ให้แก่ผู้จองซื อภายในหนึ งเดือนนับ
แต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยให้ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที ครบกําหนดเวลานั นจนถึง
วันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนครบถ้วน

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 Internet
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และสาขาบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ ไว ้ณ ที ทําการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯ ที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน ได้ที ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนฯทุกวันในเวลาทําการ

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2)นิติบุคคล รวมถึง
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

6.2.1 การขอเปิดบัญชี

1) ผู้สนใจที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที ไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการจะต้องแสดงความจํานงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสั งเปิดบัญชีกองทุนซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนชัดเจนและส่ง
หลักฐานประกอบคําขอตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 1) หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน สามารถส่งคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได้

2) ผู้สนใจที มีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนที เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแล้ว สามารถซื อกองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว ได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ทั งนี ผู้สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในใบคําสั งเปิดบัญชีซึ งมีคําเตือนเฉพาะสําหรับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระบุเลขที ผู้ถือหน่วย และ กรอกข้อความอื นๆ ในใบคําสั งซื อและส่งหลักฐานประกอบตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 2) ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยไม่ต้องแสดงความจํานงสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือ ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที มีบัญชีกองทุน
สามารถส่งคําสั งซื อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้

6.2.2 การสั งซื อหน่วยลงทุน

ก) การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้สั งซื อสามารถสั งซื อหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณจากมูลค่าต่อหน่วยลงทุน เพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขาย
นั น ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้สนใจซื อหน่วยลงทุนสามารถสั งซื อหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนและยื นพร้อมชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ตามวิธีการที ระบุไว้
ในหัวข้อ 5.2.3 สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) ในกรณีที ผู้สั งซื อชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ
หรือแต่ละสํานักงานของผู้สนับสนุนฯ และสาขาที สั งซื อ หรือในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวัน
ที สั งซื อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ และบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์
สามารถเรียกเก็บได้ทั งนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงสิทธิต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เพียงแต่กรอกใบคําสั งซื อให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระ
เงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั ง
ซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดําเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้
ในหัวข้อ 14 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันสั งซื อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้วผู้
สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้ซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ งเพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการเดียวกันผู้ซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี กับบริษัท
ไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดําเนิน
การในวิธีการอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี จะต้องแสดงความประสงค์ว่าจะให้บริษัทจัดการสามารถสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
หรือทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เมื อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในข้อ 22. โดยในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์
จะโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใด
ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกอง
ทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว หรือ
ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที เกิดเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์
ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามลําดับ ดังนี 

1) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน (ถ้ามี) หากในขณะนั น กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอื นของบริษัทจัดการมีมากว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการจะสับเปลี ยนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที มีความเสี ยงในระดับ
ใกล้เคียงกัน หรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่ก่อน

2) โอนให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีระดับความเสี ยงในระดับใกล้
เคียงกันหรือตํ่ากว่าความเสี ยงของกองทุนรวมเดิมที ท่านมีอยู่

ข) การสั งซื อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1) ผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ

เมื อเปิดบัญชีกองทุนกับทางบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับรหัสผู้ใช ้(User name) และรหัสผ่าน
(Password) โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งให้ทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ Email address ซึ งจะสามารถใช้ในการสั งซื อ
ขายหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไปผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ มเติม

ในการสั งซื อหน่วยลงทุนในครั งต่อๆไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์
ของบริษัทจัดการได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันถัดไปในการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการนี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอใช้
บริการนี ทราบการสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณีผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้บริการ
ซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการที หมายเลขโทรศัพท์ 026246333 โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต
ซึ งจะประกาศใน(www.innotechasset.com) หรือ ผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อ
นั น ซึ งผู้สั งซื อสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายกองทุนทาง
โทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนเอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งซื อเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งใบ
ยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหาก
บริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุในใบยืนยัน ทาง
บริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

2) ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตสั งซื อ
หน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการนี ได้ทุกวันตลอด 24 ชั วโมง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที กําหนดตามเงื อนไขของแต่ละธนาคารที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีตารางกําหนดเวลานี ไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ใช้
บริการนี ทราบ การสั งซื อหน่วยลงทุนภายในเวลาที กําหนดข้างต้นของวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื อขายนั น ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูและผลประโยชน์
แล้วการสั งซื อหน่วยลงทุนหลังเวลาที กําหนด หรือในวันหยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขาย
ถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วใน
กรณี ผู้สั งซื อประสงค์สั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ให้ผู้สั งซื อติดต่อใช้
บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) โดยให้ผู้สั งซื อปฏิบัติตามขั นตอนการทํา
รายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว ผู้สั งซื อต้องระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที ถูกต้องเพื อเข้าสู่ระบบ จากนั นจึงเลือก
รหัสบริการซื อหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั นตอนการสั งซื อ ระบบจะทบทวนการทํารายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูก
ต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ สําหรับการสั งซื อครั งแรกผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งใน
อนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะหักเงินตามจํานวนเงินที สั งซื อจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั งซื อที ได้ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที ได้แจ้งแก้ไขเพิ มเติมในภาย
หลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้สั งซื อนั นเอกสารใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องพิมพ์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ
เท่านั น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตาม
แนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์ และใช้
อ้างอิงได้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจัดส่งใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื อขาย หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5
ข้อ 11 หรือข้อ 12

2) ขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณีตามข้อ
19 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที สั งซื อและชําระเต็มจํานวน หารด้วยราคาขาย
ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและภายในระยะเวลาที 
กําหนด จํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรรจะคํานวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ งกรณีที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนเป็น เช็ค ดราฟต์ คําสั งจ่ายเงิน และทําการสั ง
ซื อภายในกําหนดเวลารับฝากเช็ค บริษัทจัดการจะคํานวณหน่วยลงทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน โดย
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีที เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ ในวันที สั งซื อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั งซื อทําการสั งซื อหน่วยลงทุนในวันที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ เรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันที เช็คหรือดราฟต์นั นสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรณีที 
จํานวนเงินที ระบุในคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที ชําระ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนที ได้รับ
ชําระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที สั งซื อและได้รับค่าซื อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที จดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั งซื อตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั งซื อ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี ย
(ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ส่งซื อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ 3.1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออก
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3.3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 3.5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.1 – 3.4

6.2.4 ข้อจํากัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

(ก) คําสั งซื อที จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนคําสั งซื อโดยผู้
ลงทุนที ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาหรือถิ นที อยู่ในต่างประเทศที มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดัง
กล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท

(ข) ในการซื อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนใด ๆ ที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสั งซื อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลา
ของการลงทุนและ / หรือจํานวนเงินของการสั งซื อดังกล่าว ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน

6.2.5 การหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวเมื อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคํา
สั งซื อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
กองทุนทั งนี เมื อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือเห็นควรให้รับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนได้ตามปกติ บริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและติดประกาศดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ

ข้อกําหนดและข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดารสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที ของบริษัทจัดการ

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วย
สามารถขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยเป็น
เวลา 15 วัน ที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯและจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

1) รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ
เปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามข้อ 16.3 และ 16.4 เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 หรือ ข้อ 20 

2) รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 16.3 และ
16.4 และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี บริษัทจัดการ
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 

7.2.1 ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที 

(1) บริษัทจัดการ

(2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(3) Telebanking หรือ ทางโทรศัพท์

(4) บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ตามระยะ
เวลาในการรับซื อคืนที ระบุไว้ในข้อ 7.5 และ 7.7 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที สั งขายคืน อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ดังกล่าว จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยที จะขายคืน หรือจํานวนเงินที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ใน
รายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่า
ที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําสั งขายคืนไว้ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื นคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนตามวิธีการขอรับเงินค่าขาย ดังนี 

1) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที บริษัทจัดการกําหนด
การจ่ายเงินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ระบุในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้งแก้ไขเพิ มเติมภายหลัง ภายใน 3 วัน
ทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการ การจ่ายเงินของบริษัทจัดการจะ
ออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขที ระบุในข้อ 10 

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนติดต่อขอรับเงินค่าขายด้วยตนเอง ณ ที ทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินของบริษัท
จัดการได้ตั งแต ่3 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็นต้นไป

4) ในกรณีที การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนําเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นในเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที ได้ระบุไว้ในใบคําสั งเปิดบัญชีกองทุน หรือตามที แจ้ง
แก้ไขเพิ มเติมในภายหลัง นายทะเบียนหรือผู้สนับสนุนฯ การจ่ายเงินจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนําเช็คดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารอื นหรือทําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทําการขายหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ ทั งนี หากธนาคารที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่า
ธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

7.4.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระยะแรกบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการขายคืนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้บริการได้เมื อใดบริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท์        0
26246333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการใช้
บริการ หรือมูลค่าอื นๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com) โดยใส่รหัสผู้ใช้ที ผู้ถือหน่วยตั งขึ นเองเพื อเข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการตาม
ที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขาย
หน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง
โดย ไม่กําหนด จํานวนเงินขั นตํ่า และ ไม่กําหนด จํานวนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัดจํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่า
อื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเฉพาะวันที บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นวันที สามารถทํารายการขายหน่วย
ลงทุนตามหัวข้อ 7.5 เรื องระยะเวลาในการรับซื อคืนเท่านั นสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลัง
จากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั นในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที 
ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั น สามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่าน
บริการนี ได้ทุกวันระหว่างเวลา 6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป การสั งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.00 น ในวันทําการซื อ
ขายให้ถือว่าเป็นการสั งขาย คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายนั น ในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการ
ซื อขายซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนนั น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อหน่วยลงทุนและราคารับซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้
ดูแลผลประโยชน์แล้วการสั งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
หยุดทําการซื อขายให้ถือเป็นการสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไปในราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายถัดไปซึ งคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ
สิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดัง
กล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ในกรณีที บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และ
บัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้านายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และใบยืนยันการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทําการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วง
ใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํารายการที ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ทางบริษัทจัดการ
จะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองหนึ ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการโดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที ได้
รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เพื อนําไปชําระเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนปลายทาง

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวม
ถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวม
ถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยว
กับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้
ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและ
นิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม สําหรับผู้ลงทุนที มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุน “อินโนเทค” ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการจะสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนรวม “อินโนเทค” (กองทุนต้นทาง) เข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
(กองทุนปลายทาง) ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการได้เพื อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนบางรูปแบบในระยะแรก ทั งนี เมื อผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้เมื อใดและด้วยวิธีการใด บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับ
สนุนฯ และจะประกาศลงใน (www.innotechasset.com) โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ยังมิให้ดําเนินการในระยะแรก
ประกอบด้วย

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการ

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน)

(3) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(โอนออก) ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือโอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางภายในห้าวันทําการนับแต่วันที บริษัทได้รับคําสั งสับเปลี ยนจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทําการเมื อมีการเลิก
โครงการตามข้อ 22 ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความยินยอมให้มีการโอนหน่วยลงทุนไว้ในใบจองซื อหน่วยลงทุนหรือใน
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนเข้าหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นการรักษาผลประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 วัน ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และติดประกาศดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขา
ของผู้สนับสนุนฯ

8.2.1 รูปแบบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

8.2.1.1 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
จะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับ
เปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ เพื อประโยชน์
ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.2 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ สับเปลี ยนหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที 
ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการสับเปลี ยน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยที คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ได ้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
หากการสับเปลี ยนนั น ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของปีนั น ๆ
เพื อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.1.3 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น มายังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการ (รับโอน) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีความประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอื นมายังกองทุนนี สามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนเข้า LTF จาก บลจ. อื น” โดย
ไม่ต้องระบุจํานวนเงินที ต้องการโอน พร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
เพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ไปยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงิน ที ได้รับจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื น ตามที ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนและมีการนําส่ง
เงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั น ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื นใด เป็นเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นี บริษัทจัดการจะถือวันที ทํารายการสับเปลี ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื อนไขที ระบุไว้ในข้อ 8.3อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัท
จัดการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือ วิธีการอื นใด ล่าช้ากว่าวันที 
กําหนดไว้ในกฎหมาย ภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื อ มิใช่การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยจะ
ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการอื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

8.2.1.4 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น(กองทุนปลายทาง) 

สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั งสับเปลี ยนออก LTF ไปยัง บลจ. อื น” โดยระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงิน
ที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยน
ออกจากกองทุนต้นทาง ชื อกองทุนปลายทางและชื อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมทั งนําหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนและเอกสารอื นใดที บริษัทจัดการกําหนดเพื อประกอบการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยื นที บริษัทจัดการหรือผู้สนับ
สนุนฯ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั นถึงการทํารายการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ไม่ว่าจะเป็นกอง
ทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําเช็ค หรือโอนเงิน
หรือวิธีการอื นใดในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งสับ
เปลี ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว และจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยการลงทุนระหว่างปีให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้ประจําปีใน
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที คงเหลือปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนแล้ว และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกรายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที ท่านมีอยู่ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื น ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8.2.1.5 กรณีมีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเมื อมีการเลิกกองทุนรวมอันเนื องมาจากสาเหตุตามข้อ 22 ว่าด้วยเรื อง การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทาง
บริษัทจัดการทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื นของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษัทจัดการอื น โดยบริษัทจัดการมี ข้อกําหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทางโดยจะเลือกกองทุนที มีลักษณะการ
ลงทุน ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทําการแจ้งความจํานงในเรื องดังกล่าวไว้ในใบ
คําสั งซื อกองทุนรวม

8.3 วิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในระยะแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปิดให้บริการเฉพาะรูปแบบการสับเปลี ยนตามที ระบุในข้อ 8.2.1.2 เรื อง การสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี  1) ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ 2) ผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ทางโทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต) 3) ผ่านบริการคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั งนี การสับเปลี ยนในรูปแบบอื น ๆ ตาม
ที ระบุในข้อ 8.2.1.1 8.2.1.3 และ 8.2.1.4 นั น จะยังไม่เปิดให้บริการ ทั งนี ถ้าบริการดังกล่าวสามารถเปิดให้ใช้ได้เมื อใด
บริษัทจัดการจะปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ ประกาศลงใน (www.innotechasset.com) ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปนี 

(1) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ที 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้ทุกวันทําการตั งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.00 น. ในราคาตามข้อ 8.4
ในการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (กรณีสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนในรูปแบบตามข้อ 8.2.1.1 หรือ 8.2.1.2) หรือ ใบคําสั งรับโอน LTF จาก บลจ. อื น หรือ ใบคําสั งโอน LTF
ไปยัง บลจ. อื น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ ให้ระบุชื อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อนําไปลงทุนในกองทุนปลายทาง
หรือจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการจะสับเปลี ยนจากกองทุนต้นทาง และชื อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะ
ส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานบริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทําการถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนนั นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางในวันถัดจากวันที รายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้ามีผลตามเกณฑ์ใน ข้อ 8.4

(2) การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการนี ได้ทุกวัน โดยผ่านบริการซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์ของบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา
6.00 – 5.00 น. ของวันถัดไป หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.innotechasset.com) ได้ตลอด 24
ชั วโมง

การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายให้ถือว่าเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซื อขายนั นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื อขายหรือการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันหยุด
ทําการให้ถือเป็นการสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การคํานวณราคาของวันทําการถัดไปใน
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ตามประเภทบริการ
ดังนี คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ของ บริษัทจัดการได้ที หมายเลขโทรศัพท ์0
2624 – 6333 โดยปฏิบัติตามขั นตอนการทํารายการที ได้รับฟังจากระบบซื อขายกองทุนทางโทรศัพท์หรือที ระบุอยู่ในคู่มือการ
ใช้บริการ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com) 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
(www.innotechasset.com)  โดยปฏิบัติ ตามขั นตอนการทํารายการตามที ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทําการ
ยืนยันความถูกต้องเพื อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยบริการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ (www.innotechasset.com) สามารถทํารายการได้ตลอด 24 ชั วโมง โดยสับเปลี ยนเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับ
จากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื อไปลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือ ไม่กําหนด จํานวนเงินลงทุนแล้วแต่กรณี โดยไม่จํากัด
จํานวนครั งต่อวัน หรือมูลค่าอื น ๆ ที บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ งจะประกาศใน (www.innotechasset.com)  สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื อหน่วยลงทุนในกองทุน
ปลายทาง จะเกิดขึ นหลังจากที ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียน
แล้วเท่านั นในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมด
เท่าที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
จัดการหากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ จะดําเนินงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้
เป็นไปตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนเอกสาร ใบบันทึกรายการที ออกโดยเครื องโทรสารของผู้สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือเครื องพิมพ์ของผู้สั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั นไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์บริษัทจัดการจะถือ
หลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ เป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทําการถัดจากวัน
ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทําการนับจากวันที ทํา
รายการที ระบุไว้ในใบยืนยันทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

การทํารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ถ้าเปิดบริการแล้วบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านช่องทาง
(www.innotechasset.com) ภายใน 15 วัน

8.4 ราคาขายและราคารับซื อคืนกรณีสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

ในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื อคืนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนมีผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและราคารับซื อคืน ดังนี 

1) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

2) ในกรณีที กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกําหนดราคาขายจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขาย ณ สิ น
วันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรอง ข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่าง จากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืน หน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่
เกิน 10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน

(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
  
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที ปรากฏเหตุ ดัง
ต่อไปนี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ

(2) เมื อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน
หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ ง
วันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน รวมทั งแจ้งการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที สามารถกระทําได้ด้วย ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือ
ไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ
คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
  
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหรือสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื อนไขที ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี(5 ปีหรือ 7 ปี)
ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนตั งแต่วันที  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ งไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีแล้ว

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.596 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.043 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด ไม่รวมค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.14ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี ไม่เกิน 50,000 บาท
สําหรับช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตามที จ่ายจริง ทั งนี จะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
(2) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที จ่ายจริง
(3) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชีตามที จ่ายจริงโดยจะตัดจ่ายจากบริษัทจัดการตามที จ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล จํานวนที จ่ายจริง
(5) ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน
จํานวนที จ่ายจริง
(6) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค จํานวนที จ่ายจริง (ถ้าม)ี
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนบริษัทจัดการ จะ
คํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นราย
เดือน
การคํานวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง และส่วนที เกินกว่า
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินงานจัดเก็บไว้บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทั งนี ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ในอัตราร้อยละ 0.25 (รวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว)

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์ที จะให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที จะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี –

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
[ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจริงที ธนาคารหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินค่ารับซื อ
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน]
ทั งนี ธุรกรรมการโอนเงินค่ารับซื อคืนเข้าบัญชีให้ผู้หน่วยลงทุนหรือธุรกรรมการโอนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อครั ง
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนข้างต้นจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี)

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้ซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ที เรียกเก็บจากกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตาม

1.  ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  ทั งนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.1  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

1.2  ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลา

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี 

ทั งนี ในการเปิดเผยข้อมูลตาม(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

2. ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้
ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที ในการซื อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็น
ชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2
การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. กรณีเพิ มค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัท
จัดการดําเนินการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใน
เรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามของข้อ 2การเปลี ยนแปลงตามข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 รวมภาษีมูลค่า
เพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดแล้ว

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที ไม่เปิดให้ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวันดังนี เพิ มเติมด้วย

1.  วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีที เป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

2.  วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน

3.  วันที ปรากฏเหตุการณ์ที น่าเชื อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้
ประกาศภายในวันทําการถัดไป

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปได้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ งฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์บริษัท
(www.innotechasset.com) และปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดัง
กล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากลสําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล

ชื อ : นาย พจน์ อัศวสันติชัย

ชื อ : นาย พิชัย ดัชณาภิรมย์

ชื อ : นางสาว จันทรา ว่องศรีอุดมพร

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน ธันวาคม

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 ธันวาคม 2550 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื อขอแก้ไขโครงการเป็นกองทุนรวม
ทั วไปที มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนและเปลี ยนชื อกองทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินลงทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.โดยถือว่าได้รับความเห็นขอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับการจด

19.2 บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนด
เงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5) กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ(4)

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทน
และความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4.ให้บริษัทจัดการยื นคําขอเป็น
หนังสือพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เมื อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว ทั งนี อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื นคําขอต่างๆ

19.4 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ /หรือประกาศขึ น
เว็บไซต์บริษัท (www.innotechasset.com) ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม แล้วแต่กรณี ทั งนี หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกิน
ร้อยละห้าสิบห้า ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.5 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหรือวิธีการจัดการในเรื องที กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
ต้องได้รับมติพิเศษ โดยกําหนดเรื องที มีนัยสําคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนรวม
เปลี ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน
(risk spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุไว้ล่าสุด
ในโครงการ
(6) การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ มเติมสัญญา
ประกันในเรื องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกําหนด
อื นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

(1) การแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ น
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.6 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว ทั งนี ภายใต้เงื อนไขและวิธีการดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนได้แล้วมีจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันยื นคําขอจดทะเบียนคิดเป็นมูลค่าหน่วยลงทุน
ตั งแต่ร้อยละ 75 ขึ นไปของจํานวนเงินทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(2) จํานวนเงินทุนที จดทะเบียนเพิ มขึ นมีมูลค่าครั งละไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

มูลค่าหน่วยลงทุนตาม (1) หมายถึง มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบและ
จะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์บริษัท (www.innotechasset.com) ภายใน 15
วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ของกองทุนรวม

19.7 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคํารับรองจากผู้
ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

(1) การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก) การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง) การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกองทุน ให้เป็นไปตามที กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 การควบรวมกองทุน
ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทําได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ได้รับมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที จะ
ควบรวมกองทุนดังกล่าว
(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวน
หน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมหรือออกเสียงตั งแต่กึ งหนึ งขึ นไปของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ไม่ได้มติเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ งเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวน
หน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอมติครั งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั งแรกหรือวัน
ที กําหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั งแรก และได้รับมติในครั งหลังนี เกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุน หากการควบ
รวมมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดเป็น
โครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที การควบรวม
กองทุนแล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนได้

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
(ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนดเวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที โอน ตามวิธีการ
ดังต่อไปนี ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือพร้อมสรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดการกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนวันที จะควบรวมกองทุน วันเริ มทําการซื อขายหน่วยลงทุน และสถานที ติดต่อ
เพื อสอบถามหรือรับข้อมูลเพิ มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที มีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ นอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

20.2 หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน วันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1มกราคม พ.ศ. 2563 

20.2.1 สิทธิและหน้าเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) 

(ก) กฎกระทรวงฉบับที  246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับลงวันที  31
สิงหาคม พ.ศ. 2547
(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  133) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ฉบับลงวันที  3 กันยายน พ.ศ.
2547
(ค) ประมวลรัษฎากร ประเภทเงินได้พึงประเมินมาตรา 40
(ง) ประมวลรัษฎากร ค่าใช้จ่ายหักจากเงินได้ ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46
(จ) ประมวลรัษฎากร เงินเพิ มกรณีไม่เสียหรือนําส่งภาษีภายในกําหนดเวลา ตามมาตรา 27
(ฉ) กฎหมายที เกี ยวข้องที จะมีในอนาคตและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.3 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง ประกาศกําหนด เช่น

20.3.1 ศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายที เกี ยวข้อง และหนังสือชี ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และปฏิบัติตาม
เงื อนไขที กําหนดอย่างครบถ้วน

20.3.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที เกี ยวข้องกับการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็น
ไปตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนดและ/หรือที บริษัทจัดการกําหนด

20.3.3 ปฏิบัติตามเงื อนไขให้ครบถ้วนถูกต้องตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

20.4 การเปลี ยนแปลงเวลาทําการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อความเหมาะสมและเป็น
ไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบถึงการเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยจะปิดประกาศที 
สํานักงานของบริษัทจัดการสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และ
จะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

20.5 การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน และการหักเงินลงทุนเมื อมีการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับ
ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ 2563

บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันที ลงทุน และเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือโอนย้าย
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน”
(FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

ทั งนี วันที ลงทุนหมายถึงวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแต่ละรายการและในกรณีเป็นการรับโอนจากกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวอื น ให้หมายความถึง วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของรายการที ได้รับโอนนั น

20.6 หนังสือรับรองการโอน
สําหรับผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ 2563

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศ
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจาก
วันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ
เนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

20.7 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร
บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวหากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการ
เลิกกองทุนรวมต่อไป

20.8 บริษัทจัดการมีนโยบายในการปฏิเสธการเปิดบัญชีให้กับลูกค้า ระงับการทําธุรกรรมชั วคราวหรือยุติการทําธุรกรรมกับ
ลูกค้าพร้อมบังคับทํารายการขาย เมื อรู้หรือควรรู้ว่าลูกค้า หรือผู้มาเปิดบัญช/ีขอทําธุรกรรม (กรณีลูกค้านิติบุคคล) ผู้รับ
ประโยชน์ของลูกค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นตั งแต่ 30% ขึ นไป) และกรรมการผู้มีอํานาจ อาจมีการกระทําฝ่าฝืนหรือ
เกี ยวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานฟอกเงิน หรือการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่ว่าจะเป็นกฏหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ

20.9 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคลดัง
กล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั น ต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับผล
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.10 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจบัุนมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที 
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1)  ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4)  ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

20.11 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากลสําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล

ชื อ : นาย พจน์ อัศวสันติชัย

ชื อ : นาย พิชัย ดัชณาภิรมย์

ชื อ : นางสาว จันทรา ว่องศรีอุดมพร

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน ธันวาคม

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 ธันวาคม 2550 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื อขอแก้ไขโครงการเป็นกองทุนรวม
ทั วไปที มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนและเปลี ยนชื อกองทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินลงทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.โดยถือว่าได้รับความเห็นขอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับการจด

19.2 บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนด
เงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5) กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ(4)

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทน
และความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4.ให้บริษัทจัดการยื นคําขอเป็น
หนังสือพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เมื อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว ทั งนี อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื นคําขอต่างๆ

19.4 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ /หรือประกาศขึ น
เว็บไซต์บริษัท (www.innotechasset.com) ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม แล้วแต่กรณี ทั งนี หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกิน
ร้อยละห้าสิบห้า ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.5 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหรือวิธีการจัดการในเรื องที กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
ต้องได้รับมติพิเศษ โดยกําหนดเรื องที มีนัยสําคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนรวม
เปลี ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน
(risk spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุไว้ล่าสุด
ในโครงการ
(6) การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ มเติมสัญญา
ประกันในเรื องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกําหนด
อื นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

(1) การแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ น
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.6 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว ทั งนี ภายใต้เงื อนไขและวิธีการดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนได้แล้วมีจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันยื นคําขอจดทะเบียนคิดเป็นมูลค่าหน่วยลงทุน
ตั งแต่ร้อยละ 75 ขึ นไปของจํานวนเงินทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(2) จํานวนเงินทุนที จดทะเบียนเพิ มขึ นมีมูลค่าครั งละไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

มูลค่าหน่วยลงทุนตาม (1) หมายถึง มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบและ
จะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์บริษัท (www.innotechasset.com) ภายใน 15
วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ของกองทุนรวม

19.7 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคํารับรองจากผู้
ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

(1) การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก) การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง) การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกองทุน ให้เป็นไปตามที กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 การควบรวมกองทุน
ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทําได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ได้รับมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที จะ
ควบรวมกองทุนดังกล่าว
(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวน
หน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมหรือออกเสียงตั งแต่กึ งหนึ งขึ นไปของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ไม่ได้มติเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ งเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวน
หน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอมติครั งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั งแรกหรือวัน
ที กําหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั งแรก และได้รับมติในครั งหลังนี เกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุน หากการควบ
รวมมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดเป็น
โครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที การควบรวม
กองทุนแล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนได้

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
(ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนดเวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที โอน ตามวิธีการ
ดังต่อไปนี ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือพร้อมสรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดการกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนวันที จะควบรวมกองทุน วันเริ มทําการซื อขายหน่วยลงทุน และสถานที ติดต่อ
เพื อสอบถามหรือรับข้อมูลเพิ มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที มีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ นอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

20.2 หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน วันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1มกราคม พ.ศ. 2563 

20.2.1 สิทธิและหน้าเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) 

(ก) กฎกระทรวงฉบับที  246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับลงวันที  31
สิงหาคม พ.ศ. 2547
(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  133) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ฉบับลงวันที  3 กันยายน พ.ศ.
2547
(ค) ประมวลรัษฎากร ประเภทเงินได้พึงประเมินมาตรา 40
(ง) ประมวลรัษฎากร ค่าใช้จ่ายหักจากเงินได้ ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46
(จ) ประมวลรัษฎากร เงินเพิ มกรณีไม่เสียหรือนําส่งภาษีภายในกําหนดเวลา ตามมาตรา 27
(ฉ) กฎหมายที เกี ยวข้องที จะมีในอนาคตและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.3 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง ประกาศกําหนด เช่น

20.3.1 ศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายที เกี ยวข้อง และหนังสือชี ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และปฏิบัติตาม
เงื อนไขที กําหนดอย่างครบถ้วน

20.3.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที เกี ยวข้องกับการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็น
ไปตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนดและ/หรือที บริษัทจัดการกําหนด

20.3.3 ปฏิบัติตามเงื อนไขให้ครบถ้วนถูกต้องตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

20.4 การเปลี ยนแปลงเวลาทําการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อความเหมาะสมและเป็น
ไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบถึงการเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยจะปิดประกาศที 
สํานักงานของบริษัทจัดการสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และ
จะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

20.5 การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน และการหักเงินลงทุนเมื อมีการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับ
ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ 2563

บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันที ลงทุน และเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือโอนย้าย
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน”
(FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

ทั งนี วันที ลงทุนหมายถึงวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแต่ละรายการและในกรณีเป็นการรับโอนจากกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวอื น ให้หมายความถึง วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของรายการที ได้รับโอนนั น

20.6 หนังสือรับรองการโอน
สําหรับผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ 2563

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศ
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจาก
วันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ
เนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

20.7 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร
บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวหากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการ
เลิกกองทุนรวมต่อไป

20.8 บริษัทจัดการมีนโยบายในการปฏิเสธการเปิดบัญชีให้กับลูกค้า ระงับการทําธุรกรรมชั วคราวหรือยุติการทําธุรกรรมกับ
ลูกค้าพร้อมบังคับทํารายการขาย เมื อรู้หรือควรรู้ว่าลูกค้า หรือผู้มาเปิดบัญช/ีขอทําธุรกรรม (กรณีลูกค้านิติบุคคล) ผู้รับ
ประโยชน์ของลูกค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นตั งแต่ 30% ขึ นไป) และกรรมการผู้มีอํานาจ อาจมีการกระทําฝ่าฝืนหรือ
เกี ยวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานฟอกเงิน หรือการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่ว่าจะเป็นกฏหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ

20.9 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคลดัง
กล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั น ต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับผล
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.10 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจบัุนมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที 
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1)  ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4)  ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

20.11 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากลสําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล

ชื อ : นาย พจน์ อัศวสันติชัย

ชื อ : นาย พิชัย ดัชณาภิรมย์

ชื อ : นางสาว จันทรา ว่องศรีอุดมพร

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน ธันวาคม

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 ธันวาคม 2550 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื อขอแก้ไขโครงการเป็นกองทุนรวม
ทั วไปที มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนและเปลี ยนชื อกองทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินลงทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.โดยถือว่าได้รับความเห็นขอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับการจด

19.2 บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนด
เงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5) กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ(4)

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทน
และความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4.ให้บริษัทจัดการยื นคําขอเป็น
หนังสือพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เมื อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว ทั งนี อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื นคําขอต่างๆ

19.4 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ /หรือประกาศขึ น
เว็บไซต์บริษัท (www.innotechasset.com) ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม แล้วแต่กรณี ทั งนี หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกิน
ร้อยละห้าสิบห้า ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.5 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหรือวิธีการจัดการในเรื องที กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
ต้องได้รับมติพิเศษ โดยกําหนดเรื องที มีนัยสําคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนรวม
เปลี ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน
(risk spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุไว้ล่าสุด
ในโครงการ
(6) การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ มเติมสัญญา
ประกันในเรื องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกําหนด
อื นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

(1) การแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ น
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.6 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว ทั งนี ภายใต้เงื อนไขและวิธีการดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนได้แล้วมีจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันยื นคําขอจดทะเบียนคิดเป็นมูลค่าหน่วยลงทุน
ตั งแต่ร้อยละ 75 ขึ นไปของจํานวนเงินทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(2) จํานวนเงินทุนที จดทะเบียนเพิ มขึ นมีมูลค่าครั งละไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

มูลค่าหน่วยลงทุนตาม (1) หมายถึง มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบและ
จะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์บริษัท (www.innotechasset.com) ภายใน 15
วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ของกองทุนรวม

19.7 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคํารับรองจากผู้
ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

(1) การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก) การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง) การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกองทุน ให้เป็นไปตามที กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 การควบรวมกองทุน
ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทําได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ได้รับมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที จะ
ควบรวมกองทุนดังกล่าว
(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวน
หน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมหรือออกเสียงตั งแต่กึ งหนึ งขึ นไปของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ไม่ได้มติเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ งเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวน
หน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอมติครั งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั งแรกหรือวัน
ที กําหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั งแรก และได้รับมติในครั งหลังนี เกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุน หากการควบ
รวมมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดเป็น
โครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที การควบรวม
กองทุนแล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนได้

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
(ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนดเวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที โอน ตามวิธีการ
ดังต่อไปนี ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือพร้อมสรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดการกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนวันที จะควบรวมกองทุน วันเริ มทําการซื อขายหน่วยลงทุน และสถานที ติดต่อ
เพื อสอบถามหรือรับข้อมูลเพิ มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที มีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ นอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

20.2 หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน วันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1มกราคม พ.ศ. 2563 

20.2.1 สิทธิและหน้าเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) 

(ก) กฎกระทรวงฉบับที  246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับลงวันที  31
สิงหาคม พ.ศ. 2547
(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  133) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ฉบับลงวันที  3 กันยายน พ.ศ.
2547
(ค) ประมวลรัษฎากร ประเภทเงินได้พึงประเมินมาตรา 40
(ง) ประมวลรัษฎากร ค่าใช้จ่ายหักจากเงินได้ ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46
(จ) ประมวลรัษฎากร เงินเพิ มกรณีไม่เสียหรือนําส่งภาษีภายในกําหนดเวลา ตามมาตรา 27
(ฉ) กฎหมายที เกี ยวข้องที จะมีในอนาคตและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.3 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง ประกาศกําหนด เช่น

20.3.1 ศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายที เกี ยวข้อง และหนังสือชี ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และปฏิบัติตาม
เงื อนไขที กําหนดอย่างครบถ้วน

20.3.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที เกี ยวข้องกับการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็น
ไปตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนดและ/หรือที บริษัทจัดการกําหนด

20.3.3 ปฏิบัติตามเงื อนไขให้ครบถ้วนถูกต้องตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

20.4 การเปลี ยนแปลงเวลาทําการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อความเหมาะสมและเป็น
ไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบถึงการเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยจะปิดประกาศที 
สํานักงานของบริษัทจัดการสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และ
จะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

20.5 การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน และการหักเงินลงทุนเมื อมีการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับ
ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ 2563

บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันที ลงทุน และเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือโอนย้าย
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน”
(FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

ทั งนี วันที ลงทุนหมายถึงวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแต่ละรายการและในกรณีเป็นการรับโอนจากกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวอื น ให้หมายความถึง วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของรายการที ได้รับโอนนั น

20.6 หนังสือรับรองการโอน
สําหรับผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ 2563

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศ
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจาก
วันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ
เนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

20.7 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร
บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวหากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการ
เลิกกองทุนรวมต่อไป

20.8 บริษัทจัดการมีนโยบายในการปฏิเสธการเปิดบัญชีให้กับลูกค้า ระงับการทําธุรกรรมชั วคราวหรือยุติการทําธุรกรรมกับ
ลูกค้าพร้อมบังคับทํารายการขาย เมื อรู้หรือควรรู้ว่าลูกค้า หรือผู้มาเปิดบัญช/ีขอทําธุรกรรม (กรณีลูกค้านิติบุคคล) ผู้รับ
ประโยชน์ของลูกค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นตั งแต่ 30% ขึ นไป) และกรรมการผู้มีอํานาจ อาจมีการกระทําฝ่าฝืนหรือ
เกี ยวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานฟอกเงิน หรือการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่ว่าจะเป็นกฏหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ

20.9 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคลดัง
กล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั น ต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับผล
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.10 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจบัุนมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที 
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1)  ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4)  ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

20.11 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากลสําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล

ชื อ : นาย พจน์ อัศวสันติชัย

ชื อ : นาย พิชัย ดัชณาภิรมย์

ชื อ : นางสาว จันทรา ว่องศรีอุดมพร

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน ธันวาคม

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 ธันวาคม 2550 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื อขอแก้ไขโครงการเป็นกองทุนรวม
ทั วไปที มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนและเปลี ยนชื อกองทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินลงทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.โดยถือว่าได้รับความเห็นขอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับการจด

19.2 บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนด
เงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5) กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ(4)

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทน
และความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4.ให้บริษัทจัดการยื นคําขอเป็น
หนังสือพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เมื อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว ทั งนี อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื นคําขอต่างๆ

19.4 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ /หรือประกาศขึ น
เว็บไซต์บริษัท (www.innotechasset.com) ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม แล้วแต่กรณี ทั งนี หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกิน
ร้อยละห้าสิบห้า ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.5 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหรือวิธีการจัดการในเรื องที กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
ต้องได้รับมติพิเศษ โดยกําหนดเรื องที มีนัยสําคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนรวม
เปลี ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน
(risk spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุไว้ล่าสุด
ในโครงการ
(6) การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ มเติมสัญญา
ประกันในเรื องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกําหนด
อื นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

(1) การแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ น
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.6 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว ทั งนี ภายใต้เงื อนไขและวิธีการดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนได้แล้วมีจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันยื นคําขอจดทะเบียนคิดเป็นมูลค่าหน่วยลงทุน
ตั งแต่ร้อยละ 75 ขึ นไปของจํานวนเงินทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(2) จํานวนเงินทุนที จดทะเบียนเพิ มขึ นมีมูลค่าครั งละไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

มูลค่าหน่วยลงทุนตาม (1) หมายถึง มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบและ
จะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์บริษัท (www.innotechasset.com) ภายใน 15
วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ของกองทุนรวม

19.7 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคํารับรองจากผู้
ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

(1) การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก) การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง) การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกองทุน ให้เป็นไปตามที กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 การควบรวมกองทุน
ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทําได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ได้รับมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที จะ
ควบรวมกองทุนดังกล่าว
(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวน
หน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมหรือออกเสียงตั งแต่กึ งหนึ งขึ นไปของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ไม่ได้มติเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ งเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวน
หน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอมติครั งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั งแรกหรือวัน
ที กําหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั งแรก และได้รับมติในครั งหลังนี เกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุน หากการควบ
รวมมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดเป็น
โครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที การควบรวม
กองทุนแล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนได้

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
(ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนดเวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที โอน ตามวิธีการ
ดังต่อไปนี ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือพร้อมสรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดการกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนวันที จะควบรวมกองทุน วันเริ มทําการซื อขายหน่วยลงทุน และสถานที ติดต่อ
เพื อสอบถามหรือรับข้อมูลเพิ มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที มีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ นอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

20.2 หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน วันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1มกราคม พ.ศ. 2563 

20.2.1 สิทธิและหน้าเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) 

(ก) กฎกระทรวงฉบับที  246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับลงวันที  31
สิงหาคม พ.ศ. 2547
(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  133) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ฉบับลงวันที  3 กันยายน พ.ศ.
2547
(ค) ประมวลรัษฎากร ประเภทเงินได้พึงประเมินมาตรา 40
(ง) ประมวลรัษฎากร ค่าใช้จ่ายหักจากเงินได้ ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46
(จ) ประมวลรัษฎากร เงินเพิ มกรณีไม่เสียหรือนําส่งภาษีภายในกําหนดเวลา ตามมาตรา 27
(ฉ) กฎหมายที เกี ยวข้องที จะมีในอนาคตและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.3 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง ประกาศกําหนด เช่น

20.3.1 ศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายที เกี ยวข้อง และหนังสือชี ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และปฏิบัติตาม
เงื อนไขที กําหนดอย่างครบถ้วน

20.3.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที เกี ยวข้องกับการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็น
ไปตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนดและ/หรือที บริษัทจัดการกําหนด

20.3.3 ปฏิบัติตามเงื อนไขให้ครบถ้วนถูกต้องตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

20.4 การเปลี ยนแปลงเวลาทําการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อความเหมาะสมและเป็น
ไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบถึงการเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยจะปิดประกาศที 
สํานักงานของบริษัทจัดการสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และ
จะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

20.5 การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน และการหักเงินลงทุนเมื อมีการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับ
ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ 2563

บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันที ลงทุน และเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือโอนย้าย
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน”
(FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

ทั งนี วันที ลงทุนหมายถึงวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแต่ละรายการและในกรณีเป็นการรับโอนจากกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวอื น ให้หมายความถึง วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของรายการที ได้รับโอนนั น

20.6 หนังสือรับรองการโอน
สําหรับผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ 2563

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศ
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจาก
วันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ
เนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

20.7 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร
บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวหากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการ
เลิกกองทุนรวมต่อไป

20.8 บริษัทจัดการมีนโยบายในการปฏิเสธการเปิดบัญชีให้กับลูกค้า ระงับการทําธุรกรรมชั วคราวหรือยุติการทําธุรกรรมกับ
ลูกค้าพร้อมบังคับทํารายการขาย เมื อรู้หรือควรรู้ว่าลูกค้า หรือผู้มาเปิดบัญช/ีขอทําธุรกรรม (กรณีลูกค้านิติบุคคล) ผู้รับ
ประโยชน์ของลูกค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นตั งแต่ 30% ขึ นไป) และกรรมการผู้มีอํานาจ อาจมีการกระทําฝ่าฝืนหรือ
เกี ยวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานฟอกเงิน หรือการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่ว่าจะเป็นกฏหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ

20.9 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคลดัง
กล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั น ต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับผล
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.10 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจบัุนมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที 
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1)  ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4)  ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

20.11 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากลสําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล

ชื อ : นาย พจน์ อัศวสันติชัย

ชื อ : นาย พิชัย ดัชณาภิรมย์

ชื อ : นางสาว จันทรา ว่องศรีอุดมพร

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน ธันวาคม

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 ธันวาคม 2550 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื อขอแก้ไขโครงการเป็นกองทุนรวม
ทั วไปที มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนและเปลี ยนชื อกองทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินลงทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.โดยถือว่าได้รับความเห็นขอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับการจด

19.2 บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนด
เงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5) กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ(4)

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทน
และความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4.ให้บริษัทจัดการยื นคําขอเป็น
หนังสือพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เมื อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว ทั งนี อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื นคําขอต่างๆ

19.4 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ /หรือประกาศขึ น
เว็บไซต์บริษัท (www.innotechasset.com) ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม แล้วแต่กรณี ทั งนี หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกิน
ร้อยละห้าสิบห้า ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.5 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหรือวิธีการจัดการในเรื องที กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
ต้องได้รับมติพิเศษ โดยกําหนดเรื องที มีนัยสําคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนรวม
เปลี ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน
(risk spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุไว้ล่าสุด
ในโครงการ
(6) การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ มเติมสัญญา
ประกันในเรื องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกําหนด
อื นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

(1) การแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ น
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.6 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว ทั งนี ภายใต้เงื อนไขและวิธีการดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนได้แล้วมีจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันยื นคําขอจดทะเบียนคิดเป็นมูลค่าหน่วยลงทุน
ตั งแต่ร้อยละ 75 ขึ นไปของจํานวนเงินทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(2) จํานวนเงินทุนที จดทะเบียนเพิ มขึ นมีมูลค่าครั งละไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

มูลค่าหน่วยลงทุนตาม (1) หมายถึง มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบและ
จะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์บริษัท (www.innotechasset.com) ภายใน 15
วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ของกองทุนรวม

19.7 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคํารับรองจากผู้
ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

(1) การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก) การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง) การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกองทุน ให้เป็นไปตามที กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 การควบรวมกองทุน
ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทําได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ได้รับมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที จะ
ควบรวมกองทุนดังกล่าว
(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวน
หน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมหรือออกเสียงตั งแต่กึ งหนึ งขึ นไปของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ไม่ได้มติเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ งเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวน
หน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอมติครั งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั งแรกหรือวัน
ที กําหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั งแรก และได้รับมติในครั งหลังนี เกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุน หากการควบ
รวมมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดเป็น
โครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที การควบรวม
กองทุนแล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนได้

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
(ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนดเวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที โอน ตามวิธีการ
ดังต่อไปนี ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือพร้อมสรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดการกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนวันที จะควบรวมกองทุน วันเริ มทําการซื อขายหน่วยลงทุน และสถานที ติดต่อ
เพื อสอบถามหรือรับข้อมูลเพิ มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที มีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ นอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

20.2 หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน วันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1มกราคม พ.ศ. 2563 

20.2.1 สิทธิและหน้าเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) 

(ก) กฎกระทรวงฉบับที  246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับลงวันที  31
สิงหาคม พ.ศ. 2547
(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  133) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ฉบับลงวันที  3 กันยายน พ.ศ.
2547
(ค) ประมวลรัษฎากร ประเภทเงินได้พึงประเมินมาตรา 40
(ง) ประมวลรัษฎากร ค่าใช้จ่ายหักจากเงินได้ ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46
(จ) ประมวลรัษฎากร เงินเพิ มกรณีไม่เสียหรือนําส่งภาษีภายในกําหนดเวลา ตามมาตรา 27
(ฉ) กฎหมายที เกี ยวข้องที จะมีในอนาคตและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.3 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง ประกาศกําหนด เช่น

20.3.1 ศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายที เกี ยวข้อง และหนังสือชี ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และปฏิบัติตาม
เงื อนไขที กําหนดอย่างครบถ้วน

20.3.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที เกี ยวข้องกับการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็น
ไปตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนดและ/หรือที บริษัทจัดการกําหนด

20.3.3 ปฏิบัติตามเงื อนไขให้ครบถ้วนถูกต้องตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

20.4 การเปลี ยนแปลงเวลาทําการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อความเหมาะสมและเป็น
ไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบถึงการเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยจะปิดประกาศที 
สํานักงานของบริษัทจัดการสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และ
จะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

20.5 การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน และการหักเงินลงทุนเมื อมีการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับ
ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ 2563

บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันที ลงทุน และเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือโอนย้าย
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน”
(FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

ทั งนี วันที ลงทุนหมายถึงวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแต่ละรายการและในกรณีเป็นการรับโอนจากกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวอื น ให้หมายความถึง วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของรายการที ได้รับโอนนั น

20.6 หนังสือรับรองการโอน
สําหรับผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ 2563

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศ
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจาก
วันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ
เนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

20.7 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร
บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวหากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการ
เลิกกองทุนรวมต่อไป

20.8 บริษัทจัดการมีนโยบายในการปฏิเสธการเปิดบัญชีให้กับลูกค้า ระงับการทําธุรกรรมชั วคราวหรือยุติการทําธุรกรรมกับ
ลูกค้าพร้อมบังคับทํารายการขาย เมื อรู้หรือควรรู้ว่าลูกค้า หรือผู้มาเปิดบัญช/ีขอทําธุรกรรม (กรณีลูกค้านิติบุคคล) ผู้รับ
ประโยชน์ของลูกค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นตั งแต่ 30% ขึ นไป) และกรรมการผู้มีอํานาจ อาจมีการกระทําฝ่าฝืนหรือ
เกี ยวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานฟอกเงิน หรือการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่ว่าจะเป็นกฏหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ

20.9 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคลดัง
กล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั น ต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับผล
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.10 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจบัุนมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที 
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1)  ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4)  ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

20.11 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากลสําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล

ชื อ : นาย พจน์ อัศวสันติชัย

ชื อ : นาย พิชัย ดัชณาภิรมย์

ชื อ : นางสาว จันทรา ว่องศรีอุดมพร

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน ธันวาคม

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 ธันวาคม 2550 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื อขอแก้ไขโครงการเป็นกองทุนรวม
ทั วไปที มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนและเปลี ยนชื อกองทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินลงทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.โดยถือว่าได้รับความเห็นขอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับการจด

19.2 บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนด
เงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5) กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ(4)

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทน
และความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4.ให้บริษัทจัดการยื นคําขอเป็น
หนังสือพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เมื อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว ทั งนี อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื นคําขอต่างๆ

19.4 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ /หรือประกาศขึ น
เว็บไซต์บริษัท (www.innotechasset.com) ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม แล้วแต่กรณี ทั งนี หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกิน
ร้อยละห้าสิบห้า ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.5 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหรือวิธีการจัดการในเรื องที กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
ต้องได้รับมติพิเศษ โดยกําหนดเรื องที มีนัยสําคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนรวม
เปลี ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน
(risk spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุไว้ล่าสุด
ในโครงการ
(6) การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ มเติมสัญญา
ประกันในเรื องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกําหนด
อื นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

(1) การแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ น
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.6 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว ทั งนี ภายใต้เงื อนไขและวิธีการดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนได้แล้วมีจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันยื นคําขอจดทะเบียนคิดเป็นมูลค่าหน่วยลงทุน
ตั งแต่ร้อยละ 75 ขึ นไปของจํานวนเงินทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(2) จํานวนเงินทุนที จดทะเบียนเพิ มขึ นมีมูลค่าครั งละไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

มูลค่าหน่วยลงทุนตาม (1) หมายถึง มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบและ
จะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์บริษัท (www.innotechasset.com) ภายใน 15
วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ของกองทุนรวม

19.7 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคํารับรองจากผู้
ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

(1) การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก) การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง) การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกองทุน ให้เป็นไปตามที กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 การควบรวมกองทุน
ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทําได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ได้รับมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที จะ
ควบรวมกองทุนดังกล่าว
(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวน
หน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมหรือออกเสียงตั งแต่กึ งหนึ งขึ นไปของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ไม่ได้มติเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ งเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวน
หน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอมติครั งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั งแรกหรือวัน
ที กําหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั งแรก และได้รับมติในครั งหลังนี เกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุน หากการควบ
รวมมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดเป็น
โครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที การควบรวม
กองทุนแล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนได้

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
(ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนดเวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที โอน ตามวิธีการ
ดังต่อไปนี ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือพร้อมสรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดการกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนวันที จะควบรวมกองทุน วันเริ มทําการซื อขายหน่วยลงทุน และสถานที ติดต่อ
เพื อสอบถามหรือรับข้อมูลเพิ มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที มีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ นอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

20.2 หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน วันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1มกราคม พ.ศ. 2563 

20.2.1 สิทธิและหน้าเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) 

(ก) กฎกระทรวงฉบับที  246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับลงวันที  31
สิงหาคม พ.ศ. 2547
(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  133) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ฉบับลงวันที  3 กันยายน พ.ศ.
2547
(ค) ประมวลรัษฎากร ประเภทเงินได้พึงประเมินมาตรา 40
(ง) ประมวลรัษฎากร ค่าใช้จ่ายหักจากเงินได้ ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46
(จ) ประมวลรัษฎากร เงินเพิ มกรณีไม่เสียหรือนําส่งภาษีภายในกําหนดเวลา ตามมาตรา 27
(ฉ) กฎหมายที เกี ยวข้องที จะมีในอนาคตและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.3 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง ประกาศกําหนด เช่น

20.3.1 ศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายที เกี ยวข้อง และหนังสือชี ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และปฏิบัติตาม
เงื อนไขที กําหนดอย่างครบถ้วน

20.3.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที เกี ยวข้องกับการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็น
ไปตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนดและ/หรือที บริษัทจัดการกําหนด

20.3.3 ปฏิบัติตามเงื อนไขให้ครบถ้วนถูกต้องตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

20.4 การเปลี ยนแปลงเวลาทําการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อความเหมาะสมและเป็น
ไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบถึงการเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยจะปิดประกาศที 
สํานักงานของบริษัทจัดการสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และ
จะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

20.5 การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน และการหักเงินลงทุนเมื อมีการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับ
ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ 2563

บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันที ลงทุน และเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือโอนย้าย
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน”
(FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

ทั งนี วันที ลงทุนหมายถึงวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแต่ละรายการและในกรณีเป็นการรับโอนจากกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวอื น ให้หมายความถึง วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของรายการที ได้รับโอนนั น

20.6 หนังสือรับรองการโอน
สําหรับผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ 2563

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศ
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจาก
วันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ
เนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

20.7 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร
บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวหากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการ
เลิกกองทุนรวมต่อไป

20.8 บริษัทจัดการมีนโยบายในการปฏิเสธการเปิดบัญชีให้กับลูกค้า ระงับการทําธุรกรรมชั วคราวหรือยุติการทําธุรกรรมกับ
ลูกค้าพร้อมบังคับทํารายการขาย เมื อรู้หรือควรรู้ว่าลูกค้า หรือผู้มาเปิดบัญช/ีขอทําธุรกรรม (กรณีลูกค้านิติบุคคล) ผู้รับ
ประโยชน์ของลูกค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นตั งแต่ 30% ขึ นไป) และกรรมการผู้มีอํานาจ อาจมีการกระทําฝ่าฝืนหรือ
เกี ยวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานฟอกเงิน หรือการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่ว่าจะเป็นกฏหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ

20.9 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคลดัง
กล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั น ต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับผล
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.10 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจบัุนมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที 
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1)  ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4)  ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

20.11 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากลสําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล

ชื อ : นาย พจน์ อัศวสันติชัย

ชื อ : นาย พิชัย ดัชณาภิรมย์

ชื อ : นางสาว จันทรา ว่องศรีอุดมพร

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน ธันวาคม

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 ธันวาคม 2550 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื อขอแก้ไขโครงการเป็นกองทุนรวม
ทั วไปที มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนและเปลี ยนชื อกองทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินลงทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.โดยถือว่าได้รับความเห็นขอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับการจด

19.2 บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนด
เงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5) กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ(4)

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทน
และความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4.ให้บริษัทจัดการยื นคําขอเป็น
หนังสือพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เมื อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว ทั งนี อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื นคําขอต่างๆ

19.4 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ /หรือประกาศขึ น
เว็บไซต์บริษัท (www.innotechasset.com) ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม แล้วแต่กรณี ทั งนี หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกิน
ร้อยละห้าสิบห้า ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.5 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหรือวิธีการจัดการในเรื องที กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
ต้องได้รับมติพิเศษ โดยกําหนดเรื องที มีนัยสําคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนรวม
เปลี ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน
(risk spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุไว้ล่าสุด
ในโครงการ
(6) การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ มเติมสัญญา
ประกันในเรื องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกําหนด
อื นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

(1) การแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ น
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.6 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว ทั งนี ภายใต้เงื อนไขและวิธีการดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนได้แล้วมีจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันยื นคําขอจดทะเบียนคิดเป็นมูลค่าหน่วยลงทุน
ตั งแต่ร้อยละ 75 ขึ นไปของจํานวนเงินทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(2) จํานวนเงินทุนที จดทะเบียนเพิ มขึ นมีมูลค่าครั งละไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

มูลค่าหน่วยลงทุนตาม (1) หมายถึง มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบและ
จะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์บริษัท (www.innotechasset.com) ภายใน 15
วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ของกองทุนรวม

19.7 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคํารับรองจากผู้
ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

(1) การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก) การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง) การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกองทุน ให้เป็นไปตามที กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 การควบรวมกองทุน
ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทําได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ได้รับมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที จะ
ควบรวมกองทุนดังกล่าว
(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวน
หน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมหรือออกเสียงตั งแต่กึ งหนึ งขึ นไปของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ไม่ได้มติเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ งเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวน
หน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอมติครั งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั งแรกหรือวัน
ที กําหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั งแรก และได้รับมติในครั งหลังนี เกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุน หากการควบ
รวมมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดเป็น
โครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที การควบรวม
กองทุนแล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนได้

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
(ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนดเวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที โอน ตามวิธีการ
ดังต่อไปนี ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือพร้อมสรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดการกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนวันที จะควบรวมกองทุน วันเริ มทําการซื อขายหน่วยลงทุน และสถานที ติดต่อ
เพื อสอบถามหรือรับข้อมูลเพิ มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที มีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ นอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

20.2 หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน วันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1มกราคม พ.ศ. 2563 

20.2.1 สิทธิและหน้าเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) 

(ก) กฎกระทรวงฉบับที  246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับลงวันที  31
สิงหาคม พ.ศ. 2547
(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  133) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ฉบับลงวันที  3 กันยายน พ.ศ.
2547
(ค) ประมวลรัษฎากร ประเภทเงินได้พึงประเมินมาตรา 40
(ง) ประมวลรัษฎากร ค่าใช้จ่ายหักจากเงินได้ ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46
(จ) ประมวลรัษฎากร เงินเพิ มกรณีไม่เสียหรือนําส่งภาษีภายในกําหนดเวลา ตามมาตรา 27
(ฉ) กฎหมายที เกี ยวข้องที จะมีในอนาคตและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.3 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง ประกาศกําหนด เช่น

20.3.1 ศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายที เกี ยวข้อง และหนังสือชี ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และปฏิบัติตาม
เงื อนไขที กําหนดอย่างครบถ้วน

20.3.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที เกี ยวข้องกับการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็น
ไปตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนดและ/หรือที บริษัทจัดการกําหนด

20.3.3 ปฏิบัติตามเงื อนไขให้ครบถ้วนถูกต้องตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

20.4 การเปลี ยนแปลงเวลาทําการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อความเหมาะสมและเป็น
ไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบถึงการเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยจะปิดประกาศที 
สํานักงานของบริษัทจัดการสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และ
จะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

20.5 การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน และการหักเงินลงทุนเมื อมีการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับ
ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ 2563

บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันที ลงทุน และเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือโอนย้าย
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน”
(FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

ทั งนี วันที ลงทุนหมายถึงวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแต่ละรายการและในกรณีเป็นการรับโอนจากกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวอื น ให้หมายความถึง วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของรายการที ได้รับโอนนั น

20.6 หนังสือรับรองการโอน
สําหรับผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ 2563

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศ
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจาก
วันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ
เนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

20.7 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร
บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวหากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการ
เลิกกองทุนรวมต่อไป

20.8 บริษัทจัดการมีนโยบายในการปฏิเสธการเปิดบัญชีให้กับลูกค้า ระงับการทําธุรกรรมชั วคราวหรือยุติการทําธุรกรรมกับ
ลูกค้าพร้อมบังคับทํารายการขาย เมื อรู้หรือควรรู้ว่าลูกค้า หรือผู้มาเปิดบัญช/ีขอทําธุรกรรม (กรณีลูกค้านิติบุคคล) ผู้รับ
ประโยชน์ของลูกค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นตั งแต่ 30% ขึ นไป) และกรรมการผู้มีอํานาจ อาจมีการกระทําฝ่าฝืนหรือ
เกี ยวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานฟอกเงิน หรือการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่ว่าจะเป็นกฏหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ

20.9 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคลดัง
กล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั น ต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับผล
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.10 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจบัุนมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที 
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1)  ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4)  ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

20.11 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากลสําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล

ชื อ : นาย พจน์ อัศวสันติชัย

ชื อ : นาย พิชัย ดัชณาภิรมย์

ชื อ : นางสาว จันทรา ว่องศรีอุดมพร

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน ธันวาคม

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 ธันวาคม 2550 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื อขอแก้ไขโครงการเป็นกองทุนรวม
ทั วไปที มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนและเปลี ยนชื อกองทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินลงทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.โดยถือว่าได้รับความเห็นขอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับการจด

19.2 บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนด
เงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5) กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ(4)

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทน
และความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4.ให้บริษัทจัดการยื นคําขอเป็น
หนังสือพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เมื อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว ทั งนี อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื นคําขอต่างๆ

19.4 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ /หรือประกาศขึ น
เว็บไซต์บริษัท (www.innotechasset.com) ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม แล้วแต่กรณี ทั งนี หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกิน
ร้อยละห้าสิบห้า ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.5 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหรือวิธีการจัดการในเรื องที กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
ต้องได้รับมติพิเศษ โดยกําหนดเรื องที มีนัยสําคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนรวม
เปลี ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน
(risk spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุไว้ล่าสุด
ในโครงการ
(6) การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ มเติมสัญญา
ประกันในเรื องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกําหนด
อื นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

(1) การแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ น
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.6 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว ทั งนี ภายใต้เงื อนไขและวิธีการดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนได้แล้วมีจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันยื นคําขอจดทะเบียนคิดเป็นมูลค่าหน่วยลงทุน
ตั งแต่ร้อยละ 75 ขึ นไปของจํานวนเงินทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(2) จํานวนเงินทุนที จดทะเบียนเพิ มขึ นมีมูลค่าครั งละไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

มูลค่าหน่วยลงทุนตาม (1) หมายถึง มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบและ
จะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์บริษัท (www.innotechasset.com) ภายใน 15
วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ของกองทุนรวม

19.7 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคํารับรองจากผู้
ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

(1) การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก) การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง) การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกองทุน ให้เป็นไปตามที กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 การควบรวมกองทุน
ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทําได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ได้รับมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที จะ
ควบรวมกองทุนดังกล่าว
(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวน
หน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมหรือออกเสียงตั งแต่กึ งหนึ งขึ นไปของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ไม่ได้มติเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ งเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวน
หน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอมติครั งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั งแรกหรือวัน
ที กําหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั งแรก และได้รับมติในครั งหลังนี เกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุน หากการควบ
รวมมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดเป็น
โครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที การควบรวม
กองทุนแล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนได้

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
(ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนดเวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที โอน ตามวิธีการ
ดังต่อไปนี ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือพร้อมสรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดการกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนวันที จะควบรวมกองทุน วันเริ มทําการซื อขายหน่วยลงทุน และสถานที ติดต่อ
เพื อสอบถามหรือรับข้อมูลเพิ มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที มีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ นอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

20.2 หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน วันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1มกราคม พ.ศ. 2563 

20.2.1 สิทธิและหน้าเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) 

(ก) กฎกระทรวงฉบับที  246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับลงวันที  31
สิงหาคม พ.ศ. 2547
(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  133) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ฉบับลงวันที  3 กันยายน พ.ศ.
2547
(ค) ประมวลรัษฎากร ประเภทเงินได้พึงประเมินมาตรา 40
(ง) ประมวลรัษฎากร ค่าใช้จ่ายหักจากเงินได้ ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46
(จ) ประมวลรัษฎากร เงินเพิ มกรณีไม่เสียหรือนําส่งภาษีภายในกําหนดเวลา ตามมาตรา 27
(ฉ) กฎหมายที เกี ยวข้องที จะมีในอนาคตและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.3 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง ประกาศกําหนด เช่น

20.3.1 ศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายที เกี ยวข้อง และหนังสือชี ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และปฏิบัติตาม
เงื อนไขที กําหนดอย่างครบถ้วน

20.3.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที เกี ยวข้องกับการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็น
ไปตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนดและ/หรือที บริษัทจัดการกําหนด

20.3.3 ปฏิบัติตามเงื อนไขให้ครบถ้วนถูกต้องตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

20.4 การเปลี ยนแปลงเวลาทําการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อความเหมาะสมและเป็น
ไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบถึงการเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยจะปิดประกาศที 
สํานักงานของบริษัทจัดการสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และ
จะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

20.5 การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน และการหักเงินลงทุนเมื อมีการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับ
ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ 2563

บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันที ลงทุน และเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือโอนย้าย
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน”
(FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

ทั งนี วันที ลงทุนหมายถึงวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแต่ละรายการและในกรณีเป็นการรับโอนจากกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวอื น ให้หมายความถึง วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของรายการที ได้รับโอนนั น

20.6 หนังสือรับรองการโอน
สําหรับผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ 2563

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศ
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจาก
วันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ
เนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

20.7 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร
บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวหากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการ
เลิกกองทุนรวมต่อไป

20.8 บริษัทจัดการมีนโยบายในการปฏิเสธการเปิดบัญชีให้กับลูกค้า ระงับการทําธุรกรรมชั วคราวหรือยุติการทําธุรกรรมกับ
ลูกค้าพร้อมบังคับทํารายการขาย เมื อรู้หรือควรรู้ว่าลูกค้า หรือผู้มาเปิดบัญช/ีขอทําธุรกรรม (กรณีลูกค้านิติบุคคล) ผู้รับ
ประโยชน์ของลูกค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นตั งแต่ 30% ขึ นไป) และกรรมการผู้มีอํานาจ อาจมีการกระทําฝ่าฝืนหรือ
เกี ยวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานฟอกเงิน หรือการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่ว่าจะเป็นกฏหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ

20.9 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคลดัง
กล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั น ต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับผล
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.10 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจบัุนมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที 
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1)  ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4)  ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

20.11 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากลสําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล

ชื อ : นาย พจน์ อัศวสันติชัย

ชื อ : นาย พิชัย ดัชณาภิรมย์

ชื อ : นางสาว จันทรา ว่องศรีอุดมพร

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน ธันวาคม

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 ธันวาคม 2550 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื อขอแก้ไขโครงการเป็นกองทุนรวม
ทั วไปที มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนและเปลี ยนชื อกองทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินลงทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.โดยถือว่าได้รับความเห็นขอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับการจด

19.2 บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนด
เงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5) กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ(4)

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทน
และความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4.ให้บริษัทจัดการยื นคําขอเป็น
หนังสือพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เมื อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว ทั งนี อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื นคําขอต่างๆ

19.4 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ /หรือประกาศขึ น
เว็บไซต์บริษัท (www.innotechasset.com) ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม แล้วแต่กรณี ทั งนี หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกิน
ร้อยละห้าสิบห้า ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.5 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหรือวิธีการจัดการในเรื องที กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
ต้องได้รับมติพิเศษ โดยกําหนดเรื องที มีนัยสําคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนรวม
เปลี ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน
(risk spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุไว้ล่าสุด
ในโครงการ
(6) การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ มเติมสัญญา
ประกันในเรื องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกําหนด
อื นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

(1) การแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ น
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.6 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว ทั งนี ภายใต้เงื อนไขและวิธีการดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนได้แล้วมีจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันยื นคําขอจดทะเบียนคิดเป็นมูลค่าหน่วยลงทุน
ตั งแต่ร้อยละ 75 ขึ นไปของจํานวนเงินทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(2) จํานวนเงินทุนที จดทะเบียนเพิ มขึ นมีมูลค่าครั งละไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

มูลค่าหน่วยลงทุนตาม (1) หมายถึง มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบและ
จะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์บริษัท (www.innotechasset.com) ภายใน 15
วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ของกองทุนรวม

19.7 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคํารับรองจากผู้
ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

(1) การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก) การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง) การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกองทุน ให้เป็นไปตามที กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 การควบรวมกองทุน
ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทําได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ได้รับมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที จะ
ควบรวมกองทุนดังกล่าว
(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวน
หน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมหรือออกเสียงตั งแต่กึ งหนึ งขึ นไปของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ไม่ได้มติเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ งเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวน
หน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอมติครั งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั งแรกหรือวัน
ที กําหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั งแรก และได้รับมติในครั งหลังนี เกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุน หากการควบ
รวมมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดเป็น
โครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที การควบรวม
กองทุนแล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนได้

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
(ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนดเวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที โอน ตามวิธีการ
ดังต่อไปนี ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือพร้อมสรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดการกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนวันที จะควบรวมกองทุน วันเริ มทําการซื อขายหน่วยลงทุน และสถานที ติดต่อ
เพื อสอบถามหรือรับข้อมูลเพิ มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที มีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ นอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

20.2 หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน วันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1มกราคม พ.ศ. 2563 

20.2.1 สิทธิและหน้าเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) 

(ก) กฎกระทรวงฉบับที  246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับลงวันที  31
สิงหาคม พ.ศ. 2547
(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  133) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ฉบับลงวันที  3 กันยายน พ.ศ.
2547
(ค) ประมวลรัษฎากร ประเภทเงินได้พึงประเมินมาตรา 40
(ง) ประมวลรัษฎากร ค่าใช้จ่ายหักจากเงินได้ ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46
(จ) ประมวลรัษฎากร เงินเพิ มกรณีไม่เสียหรือนําส่งภาษีภายในกําหนดเวลา ตามมาตรา 27
(ฉ) กฎหมายที เกี ยวข้องที จะมีในอนาคตและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.3 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง ประกาศกําหนด เช่น

20.3.1 ศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายที เกี ยวข้อง และหนังสือชี ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และปฏิบัติตาม
เงื อนไขที กําหนดอย่างครบถ้วน

20.3.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที เกี ยวข้องกับการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็น
ไปตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนดและ/หรือที บริษัทจัดการกําหนด

20.3.3 ปฏิบัติตามเงื อนไขให้ครบถ้วนถูกต้องตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

20.4 การเปลี ยนแปลงเวลาทําการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อความเหมาะสมและเป็น
ไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบถึงการเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยจะปิดประกาศที 
สํานักงานของบริษัทจัดการสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และ
จะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

20.5 การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน และการหักเงินลงทุนเมื อมีการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับ
ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ 2563

บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันที ลงทุน และเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือโอนย้าย
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน”
(FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

ทั งนี วันที ลงทุนหมายถึงวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแต่ละรายการและในกรณีเป็นการรับโอนจากกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวอื น ให้หมายความถึง วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของรายการที ได้รับโอนนั น

20.6 หนังสือรับรองการโอน
สําหรับผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ 2563

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศ
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจาก
วันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ
เนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

20.7 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร
บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวหากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการ
เลิกกองทุนรวมต่อไป

20.8 บริษัทจัดการมีนโยบายในการปฏิเสธการเปิดบัญชีให้กับลูกค้า ระงับการทําธุรกรรมชั วคราวหรือยุติการทําธุรกรรมกับ
ลูกค้าพร้อมบังคับทํารายการขาย เมื อรู้หรือควรรู้ว่าลูกค้า หรือผู้มาเปิดบัญช/ีขอทําธุรกรรม (กรณีลูกค้านิติบุคคล) ผู้รับ
ประโยชน์ของลูกค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นตั งแต่ 30% ขึ นไป) และกรรมการผู้มีอํานาจ อาจมีการกระทําฝ่าฝืนหรือ
เกี ยวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานฟอกเงิน หรือการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่ว่าจะเป็นกฏหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ

20.9 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคลดัง
กล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั น ต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับผล
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.10 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจบัุนมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที 
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1)  ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4)  ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

20.11 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากลสําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนให้ปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื อ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล

ชื อ : นาย พจน์ อัศวสันติชัย

ชื อ : นาย พิชัย ดัชณาภิรมย์

ชื อ : นางสาว จันทรา ว่องศรีอุดมพร

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน ธันวาคม

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 ธันวาคม 2550 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื อขอแก้ไขโครงการเป็นกองทุนรวม
ทั วไปที มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนและเปลี ยนชื อกองทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินลงทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.โดยถือว่าได้รับความเห็นขอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับการจด

19.2 บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั งนี สํานักงานอาจกําหนด
เงื อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้

(1) การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดเกี ยวกับการขายและการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การเพิ มชนิดหน่วยลงทุนที ไม่ทําให้สิทธิที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง

(3) การเปลี ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

(4) การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ งได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5) กรณีอื นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ(4)

การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามวรรคหนึ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทน
และความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4.ให้บริษัทจัดการยื นคําขอเป็น
หนังสือพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เมื อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอพร้อมทั งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สําหรับประชาชนแล้ว ทั งนี อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื นคําขอต่างๆ

19.4 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ /หรือประกาศขึ น
เว็บไซต์บริษัท (www.innotechasset.com) ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม แล้วแต่กรณี ทั งนี หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกิน
ร้อยละห้าสิบห้า ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

19.5 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหรือวิธีการจัดการในเรื องที กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
ต้องได้รับมติพิเศษ โดยกําหนดเรื องที มีนัยสําคัญให้รวมถึง

(1) การเปลี ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนรวม
เปลี ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุนความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน
(risk spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที ระบุไว้ล่าสุด
ในโครงการ
(6) การเปลี ยนแปลงเงื อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ มเติมสัญญา
ประกันในเรื องใดๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกําหนด
อื นในทํานองเดียวกัน ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี 

(1) การแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ น
(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมที ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุน
เปลี ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

19.6 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว ทั งนี ภายใต้เงื อนไขและวิธีการดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนได้แล้วมีจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันยื นคําขอจดทะเบียนคิดเป็นมูลค่าหน่วยลงทุน
ตั งแต่ร้อยละ 75 ขึ นไปของจํานวนเงินทุนที จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(2) จํานวนเงินทุนที จดทะเบียนเพิ มขึ นมีมูลค่าครั งละไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

มูลค่าหน่วยลงทุนตาม (1) หมายถึง มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบและ
จะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ /หรือประกาศขึ นเว็บไซต์บริษัท (www.innotechasset.com) ภายใน 15
วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียน ของกองทุนรวม

19.7 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคํารับรองจากผู้
ดูแลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

(1) การแก้ไขเพิ มเติมซึ งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้รับประโยชน์เพิ มขึ นในกรณีดังนี 
(ก) การลดมูลค่าขั นต่ําในการซื อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ มช่องทางในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ง) การเพิ มความถี ของการส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสั งซื อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) การแก้ไขเพิ มเติมที ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฏหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ มเติมชื อและรายละเอียดอื นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ มเติมเพื อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกองทุน ให้เป็นไปตามที กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 การควบรวมกองทุน
ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะสามารถกระทําได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ได้รับมติเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที จะ
ควบรวมกองทุนดังกล่าว
(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวน
หน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมหรือออกเสียงตั งแต่กึ งหนึ งขึ นไปของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ไม่ได้มติเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ งเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวน
หน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอมติครั งใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมครั งแรกหรือวัน
ที กําหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครั งแรก และได้รับมติในครั งหลังนี เกิน
กึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุน หากการควบ
รวมมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดเป็น
โครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที การควบรวม
กองทุนแล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนได้

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
(ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนดเวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที โอน ตามวิธีการ
ดังต่อไปนี ภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือพร้อมสรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดการกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที รับโอนวันที จะควบรวมกองทุน วันเริ มทําการซื อขายหน่วยลงทุน และสถานที ติดต่อ
เพื อสอบถามหรือรับข้อมูลเพิ มเติม

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที มีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ นอย่างน้อย 2 ฉบับ เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน

20.2 หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน วันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1มกราคม พ.ศ. 2563 

20.2.1 สิทธิและหน้าเป็นไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) 

(ก) กฎกระทรวงฉบับที  246 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับลงวันที  31
สิงหาคม พ.ศ. 2547
(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  133) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ฉบับลงวันที  3 กันยายน พ.ศ.
2547
(ค) ประมวลรัษฎากร ประเภทเงินได้พึงประเมินมาตรา 40
(ง) ประมวลรัษฎากร ค่าใช้จ่ายหักจากเงินได้ ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46
(จ) ประมวลรัษฎากร เงินเพิ มกรณีไม่เสียหรือนําส่งภาษีภายในกําหนดเวลา ตามมาตรา 27
(ฉ) กฎหมายที เกี ยวข้องที จะมีในอนาคตและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)

20.3 หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขตามที กฎหมายที เกี ยวข้อง ประกาศกําหนด เช่น

20.3.1 ศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายที เกี ยวข้อง และหนังสือชี ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และปฏิบัติตาม
เงื อนไขที กําหนดอย่างครบถ้วน

20.3.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที เกี ยวข้องกับการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็น
ไปตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนดและ/หรือที บริษัทจัดการกําหนด

20.3.3 ปฏิบัติตามเงื อนไขให้ครบถ้วนถูกต้องตามที กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

20.4 การเปลี ยนแปลงเวลาทําการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อความเหมาะสมและเป็น
ไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบถึงการเปลี ยนแปลงระยะเวลาทําการล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยจะปิดประกาศที 
สํานักงานของบริษัทจัดการสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนฯ และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และ
จะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลง

20.5 การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน และการหักเงินลงทุนเมื อมีการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับ
ผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ 2563

บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันที ลงทุน และเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือโอนย้าย
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน”
(FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

ทั งนี วันที ลงทุนหมายถึงวันที ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแต่ละรายการและในกรณีเป็นการรับโอนจากกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวอื น ให้หมายความถึง วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของรายการที ได้รับโอนนั น

20.6 หนังสือรับรองการโอน
สําหรับผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ 2563

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที สมาคมจัดการลงทุนประกาศ
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจาก
วันที บริษัทได้รับคําสั งโอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ
เนื อง และเพื อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

20.7 ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร
บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวหากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการ
เลิกกองทุนรวมต่อไป

20.8 บริษัทจัดการมีนโยบายในการปฏิเสธการเปิดบัญชีให้กับลูกค้า ระงับการทําธุรกรรมชั วคราวหรือยุติการทําธุรกรรมกับ
ลูกค้าพร้อมบังคับทํารายการขาย เมื อรู้หรือควรรู้ว่าลูกค้า หรือผู้มาเปิดบัญช/ีขอทําธุรกรรม (กรณีลูกค้านิติบุคคล) ผู้รับ
ประโยชน์ของลูกค้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นตั งแต่ 30% ขึ นไป) และกรรมการผู้มีอํานาจ อาจมีการกระทําฝ่าฝืนหรือ
เกี ยวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานฟอกเงิน หรือการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่ว่าจะเป็นกฏหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ

20.9 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที กองทุนใช้บริการบุคคลอื น
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคลดัง
กล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั น ต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับผล
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

20.10 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจบัุนมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที 
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1)  ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อใหส้อดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4)  ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

20.11 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

กับ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จํากัด



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 19 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์
เลขที  287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026246333 โทรสาร 026246330

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

19th Floor Liberty Square

287 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel. 026246333 Fax 026246330

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี 

(1) การบริหารกองทุนรวม

ก) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน เปลี ยนแปลง เพิ มเติม
หลักทรัพย์ที ลงทุนไว้นั นตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย
และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที ได้รับอนุมัติ ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นหลัก

ง) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

จ) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวัน
ทําการรับซื อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในวันที  20 ของเดือนถัดไป โดยยื นผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ช) สงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็นเพื อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน

ฌ) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม “ข้อ 19. วิธีการแก้ไข เพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม

ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั ง
ซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื น ๆ ตามอัตราที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุนรวม

ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั งผู้ดูแล
ผลประโยชน์อื นแทนตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในข้อ การเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี 
โดยได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

ข) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ง) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน

จ) แต่งตั งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดําเนินการอื นๆ

ก) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื นเพื อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

ข) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

ค) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ง) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปี
บัญชีนั น

จ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนเปิดของรอบระยะเวลา
หกเดือนนั นและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ฉ) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งให้แก่
สํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

ช) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไข เพิ มเติมจํานวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

ซ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่า
ธรรมเนียมตามอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

ฌ) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทุกวันทําการนั น

ญ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ

ฎ) จัดทํารายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมี
มูลค่าเกินอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
มาเพิ มเติม

ฏ) จัดให้มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อ 5, 6 และข้อ 7

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ถนนพระรามที  3  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท ์022964769,
โทรสาร 026831297 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญา ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบซึ งได้ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ”

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ม.125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี ชวนของกอง
ทุนรวม

(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

(5) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้วตามข้อ 16.

(6) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที 
บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจํานวนหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกจากการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนในแต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(8) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพื อผลประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย
การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนิน
การรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัทจัดการ

(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

9.1 รายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล
ดอกเบี ยและอื น ๆ

9.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.4 รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวันและคํานวณดอกเบี ยค้างรับ

9.5 รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์
พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ (ถ้ามี)

9.6 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์

9.7 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน

9.8 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม

(10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว

(12) ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั งนี จะต้องไม่เข้ามามีอํานาจต่อ
การตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(13) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ในกรณีที ผู้ชําระบัญชี
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(16) ให้ความเห็นชอบเกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําปี ตามหลัก
เกณฑ์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที เป็นธรรม ในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(18) ดําเนินการอื น ๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี 
1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใด
และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญาที สอดคล้องกับประกาศ
คําสั งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น
ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที กําหนดตามวรรคหนึ งบริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนตัวผู้
ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื อได้รับอนุญาต
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
ในกรณีที มีเหตุต้องเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่ว่าเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้าที จนกว่าจะมีการแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่ ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10210                      โทรศัพท ์02296
4769 โทรสาร 026831297

หรือที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หรือที ศูนย์รับฝากต่างประเทศ
ทั งนี หากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะเปิดบัญชีรักษาทรัพย์สินไว้ที ศูนย์รับฝากต่างประเทศ
(International Clearing Bank) โดยแบ่งแยกบัญชีที เก็บรักษาหลักทรัพย์ของกองทุนอย่างชัดเจน ซึ งเมื อกองทุนมีคําสั งให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับหรือส่งมอบทรัพย์สินในต่างประเทศให้กับคู่ค้าอื น (Counter Party) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะส่งคําสั งต่อไป
ยังศูนย์รับฝากต่างประเทศเพื อให้ศูนย์รับฝากต่างประเทศรับหรือส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนแก่คู่ค้า โดยเมื อศูนย์รับฝากต่าง
ประเทศได้รับหรือส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว ก็จะรายงานยืนยันกลับมายังผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อไป

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72 ชั น 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท ์0264501079 โทรสาร 026450110 

ชื อ : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ที อยู่ :  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72 ชั น 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศัพท ์0264501079 โทรสาร 026450110 

ชื อ : นาย พจน์ อัศวสันติชัย
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

ชื อ : นาย พิชัย ดัชณาภิรมย์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

ชื อ : นางสาว จันทรา ว่องศรีอุดมพร
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ชั น 14 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์022964864 โทรสาร 026831298 

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ :   ไม่มี – 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  287 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์ ชั น 1517 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์0269550023 โทรสาร 026311709 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนดและเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน ใบคําสั งเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายใบคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายหรือเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ สถานที ติดต่อของผุ้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
(3) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการสั งซื อขายหน่วยลงทุน
(4) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อและชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที 
ระบุในโครงการ
(5) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อที ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(6) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น
(7) อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที 
ปรึกษาการลงทุนให้แก่บริษัทจัดการเพื อให้คําแนะนําด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆตาม
นโยบายการลงทุนของกองทุน เพื อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการจัดตั งจะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงาน
ของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั งนี การแต่งตั งที ปรึกษาต้องได้รับการเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อนบริษัทจัดการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที ปรึกษาการลงทุนซึ งบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที บริษัทจัดการได้รับจากกองทุน

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

 ไม่มี –

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 16 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที จะต้องรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวัน
ทําการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนซึ งคํานวณตามหัวข้อ “ วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที บริษัทจัดการดําเนินการตามที กําหนดไว้ใน
หัวข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน”

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถ
ชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน”

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน
พร้อมชําระค่าโอนตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมโดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วย
ตนเองที สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั งยื นเอกสารที เกี ยวข้องตามรายละเอียดที ระบุไว้ในบัญชี และส่งมอบให้กับริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรอบคําขอโอนให้กับผุ้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนพร้อมทั งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันที ที การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ นลง

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี –

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ตามที กฏหมายกําหนด

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที มีการถือครองหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วย
ลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ในข้อ 28

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี ยคืนจากผู้ชําระบัญชี ในกรณีที มีการเลิกกองทุนรวม

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษี
(ก) กฎกระทรวง ฉบับที  246/2547 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที  31 สิงหาคม พ.ศ
2547
(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  133) เรื อง การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ลงวันที  3 กันยายน พ.ศ. 2547

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

14.2.1 หนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและคําขอใช้บริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์(ถ้ามี) ที กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 และผู้สั ง
ซื อได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ในนามของบริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรอง
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรกหรือวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนของรอบนั นๆ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ ออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั งซื อเป็นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็น
หลักฐานในการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

14.3 เอกสารสิทธิแสดงภาษี
สําหรับผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที 1 มกราคม 2563
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวนี ยังคงมีสถานะเป็นกองทุนรวมตามกฎหมายอยู่ แต่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีดังกล่าวอีกต่อไป ทั งนี เพื อมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเกิดความเข้าใจผิด บริษัทจัดการจําเป็นต้องแก้ไขชื อกองทุนโดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้หน่วยลงทุนแล้ว

(1) หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทําธุรกรรมการซื อ หรือขาย หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลักฐานใน
การยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด ทั งนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะยุติการออกและส่งมอบหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมสําหรับยอดซื อหน่วยลงทุนตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไปในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเอง หรือบริษัท
จัดการอื น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอีกกองทุนหนึ งภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที ซื อใหม่จากบริษัทจัดการในปีภาษีนั น
ๆ เท่านั น เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด

(2) หนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ มเติม และเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(3) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอีกกองทุนหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือ
รับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่ถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั ง
โอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื อง และเพื อให้เก็บไว้
เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(4) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากเงินปันผลหรือจากการขายคืนหน่วยลงทุน

กรณีผิดเงื อนไขบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่ายจากผลประโยชน์ที ได้รับ
จากเงินปันผลหรือจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีมิใช่ด้วยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ตามกฎหมายภาษีอากร (ถ้า
มี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนในปีภาษีนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การรับชําระหนี เพื อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื น : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 
16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น
16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัท
จัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษ ซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าใน
ขณะนั นการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องนั นในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สิน
ที กองทุนรวมจะได้จากการรับชําระหนี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการชําระ
หนี 

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

16.4 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฎชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนดเท่านั น

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน : 

18.1. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกินหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

18.2. ข้อจํากัดถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
(ช) กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตา (ก) ถึง (ฉ)
(ฌ) นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฏหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น
ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น
(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ งปี เว้นแต่ได้รับผ่อนผัน
จากสํานักงาเนื องจากมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว
เป็นสําคัญ
ทั งนี กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี 
(1) การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง

แสวงหาประโยชน์อื นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั วไปที พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
(2) มีกระบวนการที ทําให้มั นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือเกินกว่าข้อ

จํากัดการถือหน่วยลงทุน ซึ งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้
18.3. เงื อนไขเกี ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(1)  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนของบุคคล

ใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจํากัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสาระสําคัญดังต่อไปนี 

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจํากัดสิทธิรับเงินปันผลในส่วน
ที ถือเกินนัน้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี 

1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ มเติม
2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 2

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที ถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดําเนินการเพื อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดัง
กล่าวออกจากทรัพย์สินอื นของกองทุนรวม โดยไม่นํามารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
(3) กรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับ

คะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวใดมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 

(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจํานวนดังนี ในวันทําการใด

(ก)  ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปหรือกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือ
น้อยกว่า 35 ราย

(ข) ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย เว้นแต่เป็นกอง
ทุนรวมที มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนทั งหมดให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนเป็นช่วง(interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น ความใน (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัท
จัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็น ประโยชน์ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

ในกรณีที กองทุนรวมซึ งมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งตาม (2) วรรคหนึ ง เป็นกองทุนรวมที มีหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาด
เงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นเพื อประโยชน์สูงสุดของผุ้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการอาจปิดชนิดหน่วยลงทุน หรือหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทุนนั นๆ หากปรากฏว่าชนิดหน่วย
ลงทุนนั นไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเหลือแล้วและไม่เปิดเสนอขายเพิ มเติม ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เพื อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว
(ก) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที  5 ที ปรากฏตามเหตุตาม 22.1.1 (1) หรือตั งแต่วัน
ทําการที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.2  22.1.3 หรือ 22.1.4
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ภายใ 3 วันทําการนับตั งแต่วันทําการ ที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือตั งแต่วัน
ทําการที ปรากกฎเหตุตามข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตาม
แนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(2)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดย
ครบถ้วนดังนี 

2.1 เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน

2.2 เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

(ค) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1  หรือ
ข้อ 22.1.2 หรือ 22.1.3 เพื อรวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ

(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ตาม (ก) ถึง (ง) ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

เมื อได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชี
ของกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

เมื อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อดําเนินการคิด
คํานวณรวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม
รวมทั งทําการอย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนรวมให้เสร็จสิ น และผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนดสําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ เมื อได้ชําระ
บัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ผู้ชําระบัญชี
จะโอนทรัพย์สินคงค้างใด ๆ ที เหลืออยู่ภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วให้ตกเป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

27/12/2562 ข้อผูกพัน  [0257/2550] หน้า 1 / 15



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 19 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์
เลขที  287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026246333 โทรสาร 026246330

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

19th Floor Liberty Square

287 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel. 026246333 Fax 026246330

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี 

(1) การบริหารกองทุนรวม

ก) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน เปลี ยนแปลง เพิ มเติม
หลักทรัพย์ที ลงทุนไว้นั นตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย
และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที ได้รับอนุมัติ ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นหลัก

ง) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

จ) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวัน
ทําการรับซื อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในวันที  20 ของเดือนถัดไป โดยยื นผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ช) สงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็นเพื อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน

ฌ) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม “ข้อ 19. วิธีการแก้ไข เพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม

ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั ง
ซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื น ๆ ตามอัตราที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุนรวม

ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั งผู้ดูแล
ผลประโยชน์อื นแทนตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในข้อ การเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี 
โดยได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

ข) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ง) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน

จ) แต่งตั งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดําเนินการอื นๆ

ก) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื นเพื อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

ข) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

ค) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ง) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปี
บัญชีนั น

จ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนเปิดของรอบระยะเวลา
หกเดือนนั นและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ฉ) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งให้แก่
สํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

ช) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไข เพิ มเติมจํานวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

ซ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่า
ธรรมเนียมตามอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

ฌ) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทุกวันทําการนั น

ญ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ

ฎ) จัดทํารายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมี
มูลค่าเกินอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
มาเพิ มเติม

ฏ) จัดให้มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อ 5, 6 และข้อ 7

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ถนนพระรามที  3  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท ์022964769,
โทรสาร 026831297 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญา ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบซึ งได้ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ”

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ม.125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี ชวนของกอง
ทุนรวม

(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

(5) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้วตามข้อ 16.

(6) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที 
บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจํานวนหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกจากการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนในแต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(8) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพื อผลประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย
การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนิน
การรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัทจัดการ

(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

9.1 รายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล
ดอกเบี ยและอื น ๆ

9.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.4 รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวันและคํานวณดอกเบี ยค้างรับ

9.5 รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์
พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ (ถ้ามี)

9.6 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์

9.7 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน

9.8 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม

(10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว

(12) ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั งนี จะต้องไม่เข้ามามีอํานาจต่อ
การตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(13) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ในกรณีที ผู้ชําระบัญชี
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(16) ให้ความเห็นชอบเกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําปี ตามหลัก
เกณฑ์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที เป็นธรรม ในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(18) ดําเนินการอื น ๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี 
1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใด
และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญาที สอดคล้องกับประกาศ
คําสั งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น
ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที กําหนดตามวรรคหนึ งบริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนตัวผู้
ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื อได้รับอนุญาต
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
ในกรณีที มีเหตุต้องเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่ว่าเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้าที จนกว่าจะมีการแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่ ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10210                      โทรศัพท ์02296
4769 โทรสาร 026831297

หรือที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หรือที ศูนย์รับฝากต่างประเทศ
ทั งนี หากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะเปิดบัญชีรักษาทรัพย์สินไว้ที ศูนย์รับฝากต่างประเทศ
(International Clearing Bank) โดยแบ่งแยกบัญชีที เก็บรักษาหลักทรัพย์ของกองทุนอย่างชัดเจน ซึ งเมื อกองทุนมีคําสั งให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับหรือส่งมอบทรัพย์สินในต่างประเทศให้กับคู่ค้าอื น (Counter Party) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะส่งคําสั งต่อไป
ยังศูนย์รับฝากต่างประเทศเพื อให้ศูนย์รับฝากต่างประเทศรับหรือส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนแก่คู่ค้า โดยเมื อศูนย์รับฝากต่าง
ประเทศได้รับหรือส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว ก็จะรายงานยืนยันกลับมายังผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อไป

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72 ชั น 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท ์0264501079 โทรสาร 026450110 

ชื อ : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ที อยู่ :  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72 ชั น 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศัพท ์0264501079 โทรสาร 026450110 

ชื อ : นาย พจน์ อัศวสันติชัย
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

ชื อ : นาย พิชัย ดัชณาภิรมย์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

ชื อ : นางสาว จันทรา ว่องศรีอุดมพร
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ชั น 14 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์022964864 โทรสาร 026831298 

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ :   ไม่มี – 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  287 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์ ชั น 1517 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์0269550023 โทรสาร 026311709 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนดและเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน ใบคําสั งเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายใบคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายหรือเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ สถานที ติดต่อของผุ้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
(3) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการสั งซื อขายหน่วยลงทุน
(4) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อและชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที 
ระบุในโครงการ
(5) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อที ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(6) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น
(7) อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที 
ปรึกษาการลงทุนให้แก่บริษัทจัดการเพื อให้คําแนะนําด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆตาม
นโยบายการลงทุนของกองทุน เพื อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการจัดตั งจะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงาน
ของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั งนี การแต่งตั งที ปรึกษาต้องได้รับการเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อนบริษัทจัดการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที ปรึกษาการลงทุนซึ งบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที บริษัทจัดการได้รับจากกองทุน

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

 ไม่มี –

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 16 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที จะต้องรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวัน
ทําการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนซึ งคํานวณตามหัวข้อ “ วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที บริษัทจัดการดําเนินการตามที กําหนดไว้ใน
หัวข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน”

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถ
ชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน”

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน
พร้อมชําระค่าโอนตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมโดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วย
ตนเองที สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั งยื นเอกสารที เกี ยวข้องตามรายละเอียดที ระบุไว้ในบัญชี และส่งมอบให้กับริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรอบคําขอโอนให้กับผุ้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนพร้อมทั งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันที ที การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ นลง

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี –

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ตามที กฏหมายกําหนด

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที มีการถือครองหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วย
ลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ในข้อ 28

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี ยคืนจากผู้ชําระบัญชี ในกรณีที มีการเลิกกองทุนรวม

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษี
(ก) กฎกระทรวง ฉบับที  246/2547 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที  31 สิงหาคม พ.ศ
2547
(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  133) เรื อง การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ลงวันที  3 กันยายน พ.ศ. 2547

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

14.2.1 หนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและคําขอใช้บริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์(ถ้ามี) ที กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 และผู้สั ง
ซื อได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ในนามของบริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรอง
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรกหรือวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนของรอบนั นๆ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ ออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั งซื อเป็นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็น
หลักฐานในการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

14.3 เอกสารสิทธิแสดงภาษี
สําหรับผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที 1 มกราคม 2563
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวนี ยังคงมีสถานะเป็นกองทุนรวมตามกฎหมายอยู่ แต่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีดังกล่าวอีกต่อไป ทั งนี เพื อมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเกิดความเข้าใจผิด บริษัทจัดการจําเป็นต้องแก้ไขชื อกองทุนโดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้หน่วยลงทุนแล้ว

(1) หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทําธุรกรรมการซื อ หรือขาย หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลักฐานใน
การยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด ทั งนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะยุติการออกและส่งมอบหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมสําหรับยอดซื อหน่วยลงทุนตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไปในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเอง หรือบริษัท
จัดการอื น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอีกกองทุนหนึ งภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที ซื อใหม่จากบริษัทจัดการในปีภาษีนั น
ๆ เท่านั น เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด

(2) หนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ มเติม และเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(3) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอีกกองทุนหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือ
รับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่ถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั ง
โอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื อง และเพื อให้เก็บไว้
เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(4) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากเงินปันผลหรือจากการขายคืนหน่วยลงทุน

กรณีผิดเงื อนไขบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่ายจากผลประโยชน์ที ได้รับ
จากเงินปันผลหรือจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีมิใช่ด้วยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ตามกฎหมายภาษีอากร (ถ้า
มี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนในปีภาษีนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การรับชําระหนี เพื อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื น : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 
16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น
16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัท
จัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษ ซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าใน
ขณะนั นการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องนั นในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สิน
ที กองทุนรวมจะได้จากการรับชําระหนี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการชําระ
หนี 

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

16.4 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฎชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนดเท่านั น

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน : 

18.1. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกินหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

18.2. ข้อจํากัดถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
(ช) กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตา (ก) ถึง (ฉ)
(ฌ) นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฏหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น
ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น
(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ งปี เว้นแต่ได้รับผ่อนผัน
จากสํานักงาเนื องจากมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว
เป็นสําคัญ
ทั งนี กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี 
(1) การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง

แสวงหาประโยชน์อื นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั วไปที พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
(2) มีกระบวนการที ทําให้มั นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือเกินกว่าข้อ

จํากัดการถือหน่วยลงทุน ซึ งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้
18.3. เงื อนไขเกี ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(1)  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนของบุคคล

ใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจํากัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสาระสําคัญดังต่อไปนี 

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจํากัดสิทธิรับเงินปันผลในส่วน
ที ถือเกินนัน้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี 

1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ มเติม
2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 2

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที ถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดําเนินการเพื อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดัง
กล่าวออกจากทรัพย์สินอื นของกองทุนรวม โดยไม่นํามารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
(3) กรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับ

คะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวใดมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 

(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจํานวนดังนี ในวันทําการใด

(ก)  ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปหรือกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือ
น้อยกว่า 35 ราย

(ข) ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย เว้นแต่เป็นกอง
ทุนรวมที มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนทั งหมดให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนเป็นช่วง(interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น ความใน (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัท
จัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็น ประโยชน์ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

ในกรณีที กองทุนรวมซึ งมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งตาม (2) วรรคหนึ ง เป็นกองทุนรวมที มีหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาด
เงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นเพื อประโยชน์สูงสุดของผุ้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการอาจปิดชนิดหน่วยลงทุน หรือหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทุนนั นๆ หากปรากฏว่าชนิดหน่วย
ลงทุนนั นไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเหลือแล้วและไม่เปิดเสนอขายเพิ มเติม ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เพื อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว
(ก) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที  5 ที ปรากฏตามเหตุตาม 22.1.1 (1) หรือตั งแต่วัน
ทําการที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.2  22.1.3 หรือ 22.1.4
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ภายใ 3 วันทําการนับตั งแต่วันทําการ ที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือตั งแต่วัน
ทําการที ปรากกฎเหตุตามข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตาม
แนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(2)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดย
ครบถ้วนดังนี 

2.1 เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน

2.2 เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

(ค) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1  หรือ
ข้อ 22.1.2 หรือ 22.1.3 เพื อรวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ

(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ตาม (ก) ถึง (ง) ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

เมื อได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชี
ของกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

เมื อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อดําเนินการคิด
คํานวณรวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม
รวมทั งทําการอย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนรวมให้เสร็จสิ น และผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนดสําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ เมื อได้ชําระ
บัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ผู้ชําระบัญชี
จะโอนทรัพย์สินคงค้างใด ๆ ที เหลืออยู่ภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วให้ตกเป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

27/12/2562 ข้อผูกพัน  [0257/2550] หน้า 2 / 15



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 19 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์
เลขที  287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026246333 โทรสาร 026246330

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

19th Floor Liberty Square

287 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel. 026246333 Fax 026246330

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี 

(1) การบริหารกองทุนรวม

ก) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน เปลี ยนแปลง เพิ มเติม
หลักทรัพย์ที ลงทุนไว้นั นตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย
และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที ได้รับอนุมัติ ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นหลัก

ง) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

จ) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวัน
ทําการรับซื อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในวันที  20 ของเดือนถัดไป โดยยื นผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ช) สงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็นเพื อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน

ฌ) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม “ข้อ 19. วิธีการแก้ไข เพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม

ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั ง
ซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื น ๆ ตามอัตราที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุนรวม

ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั งผู้ดูแล
ผลประโยชน์อื นแทนตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในข้อ การเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี 
โดยได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

ข) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ง) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน

จ) แต่งตั งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดําเนินการอื นๆ

ก) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื นเพื อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

ข) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

ค) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ง) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปี
บัญชีนั น

จ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนเปิดของรอบระยะเวลา
หกเดือนนั นและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ฉ) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งให้แก่
สํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

ช) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไข เพิ มเติมจํานวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

ซ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่า
ธรรมเนียมตามอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

ฌ) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทุกวันทําการนั น

ญ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ

ฎ) จัดทํารายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมี
มูลค่าเกินอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
มาเพิ มเติม

ฏ) จัดให้มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อ 5, 6 และข้อ 7

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ถนนพระรามที  3  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท ์022964769,
โทรสาร 026831297 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญา ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบซึ งได้ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ”

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ม.125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี ชวนของกอง
ทุนรวม

(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

(5) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้วตามข้อ 16.

(6) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที 
บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจํานวนหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกจากการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนในแต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(8) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพื อผลประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย
การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนิน
การรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัทจัดการ

(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

9.1 รายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล
ดอกเบี ยและอื น ๆ

9.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.4 รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวันและคํานวณดอกเบี ยค้างรับ

9.5 รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์
พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ (ถ้ามี)

9.6 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์

9.7 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน

9.8 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม

(10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว

(12) ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั งนี จะต้องไม่เข้ามามีอํานาจต่อ
การตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(13) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ในกรณีที ผู้ชําระบัญชี
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(16) ให้ความเห็นชอบเกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําปี ตามหลัก
เกณฑ์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที เป็นธรรม ในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(18) ดําเนินการอื น ๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี 
1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใด
และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญาที สอดคล้องกับประกาศ
คําสั งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น
ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที กําหนดตามวรรคหนึ งบริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนตัวผู้
ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื อได้รับอนุญาต
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
ในกรณีที มีเหตุต้องเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่ว่าเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้าที จนกว่าจะมีการแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่ ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10210                      โทรศัพท ์02296
4769 โทรสาร 026831297

หรือที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หรือที ศูนย์รับฝากต่างประเทศ
ทั งนี หากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะเปิดบัญชีรักษาทรัพย์สินไว้ที ศูนย์รับฝากต่างประเทศ
(International Clearing Bank) โดยแบ่งแยกบัญชีที เก็บรักษาหลักทรัพย์ของกองทุนอย่างชัดเจน ซึ งเมื อกองทุนมีคําสั งให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับหรือส่งมอบทรัพย์สินในต่างประเทศให้กับคู่ค้าอื น (Counter Party) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะส่งคําสั งต่อไป
ยังศูนย์รับฝากต่างประเทศเพื อให้ศูนย์รับฝากต่างประเทศรับหรือส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนแก่คู่ค้า โดยเมื อศูนย์รับฝากต่าง
ประเทศได้รับหรือส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว ก็จะรายงานยืนยันกลับมายังผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อไป

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72 ชั น 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท ์0264501079 โทรสาร 026450110 

ชื อ : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ที อยู่ :  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72 ชั น 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศัพท ์0264501079 โทรสาร 026450110 

ชื อ : นาย พจน์ อัศวสันติชัย
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

ชื อ : นาย พิชัย ดัชณาภิรมย์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

ชื อ : นางสาว จันทรา ว่องศรีอุดมพร
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ชั น 14 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์022964864 โทรสาร 026831298 

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ :   ไม่มี – 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  287 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์ ชั น 1517 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์0269550023 โทรสาร 026311709 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนดและเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน ใบคําสั งเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายใบคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายหรือเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ สถานที ติดต่อของผุ้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
(3) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการสั งซื อขายหน่วยลงทุน
(4) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อและชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที 
ระบุในโครงการ
(5) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อที ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(6) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น
(7) อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที 
ปรึกษาการลงทุนให้แก่บริษัทจัดการเพื อให้คําแนะนําด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆตาม
นโยบายการลงทุนของกองทุน เพื อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการจัดตั งจะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงาน
ของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั งนี การแต่งตั งที ปรึกษาต้องได้รับการเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อนบริษัทจัดการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที ปรึกษาการลงทุนซึ งบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที บริษัทจัดการได้รับจากกองทุน

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

 ไม่มี –

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 16 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที จะต้องรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวัน
ทําการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนซึ งคํานวณตามหัวข้อ “ วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที บริษัทจัดการดําเนินการตามที กําหนดไว้ใน
หัวข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน”

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถ
ชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน”

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน
พร้อมชําระค่าโอนตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมโดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วย
ตนเองที สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั งยื นเอกสารที เกี ยวข้องตามรายละเอียดที ระบุไว้ในบัญชี และส่งมอบให้กับริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรอบคําขอโอนให้กับผุ้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนพร้อมทั งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันที ที การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ นลง

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี –

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ตามที กฏหมายกําหนด

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที มีการถือครองหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วย
ลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ในข้อ 28

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี ยคืนจากผู้ชําระบัญชี ในกรณีที มีการเลิกกองทุนรวม

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษี
(ก) กฎกระทรวง ฉบับที  246/2547 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที  31 สิงหาคม พ.ศ
2547
(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  133) เรื อง การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ลงวันที  3 กันยายน พ.ศ. 2547

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

14.2.1 หนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและคําขอใช้บริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์(ถ้ามี) ที กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 และผู้สั ง
ซื อได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ในนามของบริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรอง
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรกหรือวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนของรอบนั นๆ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ ออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั งซื อเป็นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็น
หลักฐานในการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

14.3 เอกสารสิทธิแสดงภาษี
สําหรับผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที 1 มกราคม 2563
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวนี ยังคงมีสถานะเป็นกองทุนรวมตามกฎหมายอยู่ แต่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีดังกล่าวอีกต่อไป ทั งนี เพื อมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเกิดความเข้าใจผิด บริษัทจัดการจําเป็นต้องแก้ไขชื อกองทุนโดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้หน่วยลงทุนแล้ว

(1) หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทําธุรกรรมการซื อ หรือขาย หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลักฐานใน
การยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด ทั งนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะยุติการออกและส่งมอบหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมสําหรับยอดซื อหน่วยลงทุนตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไปในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเอง หรือบริษัท
จัดการอื น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอีกกองทุนหนึ งภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที ซื อใหม่จากบริษัทจัดการในปีภาษีนั น
ๆ เท่านั น เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด

(2) หนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ มเติม และเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(3) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอีกกองทุนหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือ
รับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่ถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั ง
โอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื อง และเพื อให้เก็บไว้
เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(4) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากเงินปันผลหรือจากการขายคืนหน่วยลงทุน

กรณีผิดเงื อนไขบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่ายจากผลประโยชน์ที ได้รับ
จากเงินปันผลหรือจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีมิใช่ด้วยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ตามกฎหมายภาษีอากร (ถ้า
มี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนในปีภาษีนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การรับชําระหนี เพื อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื น : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 
16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น
16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัท
จัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษ ซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าใน
ขณะนั นการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องนั นในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สิน
ที กองทุนรวมจะได้จากการรับชําระหนี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการชําระ
หนี 

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

16.4 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฎชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนดเท่านั น

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน : 

18.1. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกินหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

18.2. ข้อจํากัดถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
(ช) กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตา (ก) ถึง (ฉ)
(ฌ) นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฏหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น
ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น
(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ งปี เว้นแต่ได้รับผ่อนผัน
จากสํานักงาเนื องจากมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว
เป็นสําคัญ
ทั งนี กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี 
(1) การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง

แสวงหาประโยชน์อื นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั วไปที พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
(2) มีกระบวนการที ทําให้มั นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือเกินกว่าข้อ

จํากัดการถือหน่วยลงทุน ซึ งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้
18.3. เงื อนไขเกี ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(1)  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนของบุคคล

ใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจํากัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสาระสําคัญดังต่อไปนี 

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจํากัดสิทธิรับเงินปันผลในส่วน
ที ถือเกินนัน้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี 

1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ มเติม
2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 2

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที ถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดําเนินการเพื อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดัง
กล่าวออกจากทรัพย์สินอื นของกองทุนรวม โดยไม่นํามารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
(3) กรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับ

คะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวใดมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 

(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจํานวนดังนี ในวันทําการใด

(ก)  ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปหรือกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือ
น้อยกว่า 35 ราย

(ข) ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย เว้นแต่เป็นกอง
ทุนรวมที มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนทั งหมดให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนเป็นช่วง(interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น ความใน (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัท
จัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็น ประโยชน์ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

ในกรณีที กองทุนรวมซึ งมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งตาม (2) วรรคหนึ ง เป็นกองทุนรวมที มีหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาด
เงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นเพื อประโยชน์สูงสุดของผุ้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการอาจปิดชนิดหน่วยลงทุน หรือหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทุนนั นๆ หากปรากฏว่าชนิดหน่วย
ลงทุนนั นไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเหลือแล้วและไม่เปิดเสนอขายเพิ มเติม ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เพื อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว
(ก) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที  5 ที ปรากฏตามเหตุตาม 22.1.1 (1) หรือตั งแต่วัน
ทําการที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.2  22.1.3 หรือ 22.1.4
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ภายใ 3 วันทําการนับตั งแต่วันทําการ ที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือตั งแต่วัน
ทําการที ปรากกฎเหตุตามข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตาม
แนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(2)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดย
ครบถ้วนดังนี 

2.1 เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน

2.2 เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

(ค) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1  หรือ
ข้อ 22.1.2 หรือ 22.1.3 เพื อรวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ

(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ตาม (ก) ถึง (ง) ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

เมื อได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชี
ของกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

เมื อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อดําเนินการคิด
คํานวณรวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม
รวมทั งทําการอย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนรวมให้เสร็จสิ น และผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนดสําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ เมื อได้ชําระ
บัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ผู้ชําระบัญชี
จะโอนทรัพย์สินคงค้างใด ๆ ที เหลืออยู่ภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วให้ตกเป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

27/12/2562 ข้อผูกพัน  [0257/2550] หน้า 3 / 15



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 19 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์
เลขที  287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026246333 โทรสาร 026246330

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

19th Floor Liberty Square

287 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel. 026246333 Fax 026246330

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี 

(1) การบริหารกองทุนรวม

ก) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน เปลี ยนแปลง เพิ มเติม
หลักทรัพย์ที ลงทุนไว้นั นตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย
และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที ได้รับอนุมัติ ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นหลัก

ง) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

จ) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวัน
ทําการรับซื อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในวันที  20 ของเดือนถัดไป โดยยื นผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ช) สงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็นเพื อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน

ฌ) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม “ข้อ 19. วิธีการแก้ไข เพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม

ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั ง
ซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื น ๆ ตามอัตราที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุนรวม

ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั งผู้ดูแล
ผลประโยชน์อื นแทนตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในข้อ การเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี 
โดยได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

ข) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ง) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน

จ) แต่งตั งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดําเนินการอื นๆ

ก) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื นเพื อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

ข) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

ค) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ง) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปี
บัญชีนั น

จ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนเปิดของรอบระยะเวลา
หกเดือนนั นและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ฉ) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งให้แก่
สํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

ช) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไข เพิ มเติมจํานวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

ซ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่า
ธรรมเนียมตามอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

ฌ) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทุกวันทําการนั น

ญ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ

ฎ) จัดทํารายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมี
มูลค่าเกินอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
มาเพิ มเติม

ฏ) จัดให้มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อ 5, 6 และข้อ 7

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ถนนพระรามที  3  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท ์022964769,
โทรสาร 026831297 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญา ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบซึ งได้ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ”

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ม.125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี ชวนของกอง
ทุนรวม

(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

(5) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้วตามข้อ 16.

(6) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที 
บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจํานวนหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกจากการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนในแต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(8) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพื อผลประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย
การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนิน
การรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัทจัดการ

(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

9.1 รายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล
ดอกเบี ยและอื น ๆ

9.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.4 รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวันและคํานวณดอกเบี ยค้างรับ

9.5 รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์
พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ (ถ้ามี)

9.6 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์

9.7 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน

9.8 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม

(10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว

(12) ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั งนี จะต้องไม่เข้ามามีอํานาจต่อ
การตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(13) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ในกรณีที ผู้ชําระบัญชี
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(16) ให้ความเห็นชอบเกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําปี ตามหลัก
เกณฑ์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที เป็นธรรม ในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(18) ดําเนินการอื น ๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี 
1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใด
และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญาที สอดคล้องกับประกาศ
คําสั งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น
ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที กําหนดตามวรรคหนึ งบริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนตัวผู้
ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื อได้รับอนุญาต
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
ในกรณีที มีเหตุต้องเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่ว่าเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้าที จนกว่าจะมีการแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่ ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10210                      โทรศัพท ์02296
4769 โทรสาร 026831297

หรือที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หรือที ศูนย์รับฝากต่างประเทศ
ทั งนี หากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะเปิดบัญชีรักษาทรัพย์สินไว้ที ศูนย์รับฝากต่างประเทศ
(International Clearing Bank) โดยแบ่งแยกบัญชีที เก็บรักษาหลักทรัพย์ของกองทุนอย่างชัดเจน ซึ งเมื อกองทุนมีคําสั งให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับหรือส่งมอบทรัพย์สินในต่างประเทศให้กับคู่ค้าอื น (Counter Party) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะส่งคําสั งต่อไป
ยังศูนย์รับฝากต่างประเทศเพื อให้ศูนย์รับฝากต่างประเทศรับหรือส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนแก่คู่ค้า โดยเมื อศูนย์รับฝากต่าง
ประเทศได้รับหรือส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว ก็จะรายงานยืนยันกลับมายังผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อไป

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72 ชั น 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท ์0264501079 โทรสาร 026450110 

ชื อ : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ที อยู่ :  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72 ชั น 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศัพท ์0264501079 โทรสาร 026450110 

ชื อ : นาย พจน์ อัศวสันติชัย
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

ชื อ : นาย พิชัย ดัชณาภิรมย์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

ชื อ : นางสาว จันทรา ว่องศรีอุดมพร
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ชั น 14 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์022964864 โทรสาร 026831298 

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ :   ไม่มี – 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  287 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์ ชั น 1517 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์0269550023 โทรสาร 026311709 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนดและเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน ใบคําสั งเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายใบคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายหรือเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ สถานที ติดต่อของผุ้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
(3) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการสั งซื อขายหน่วยลงทุน
(4) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อและชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที 
ระบุในโครงการ
(5) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อที ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(6) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น
(7) อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที 
ปรึกษาการลงทุนให้แก่บริษัทจัดการเพื อให้คําแนะนําด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆตาม
นโยบายการลงทุนของกองทุน เพื อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการจัดตั งจะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงาน
ของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั งนี การแต่งตั งที ปรึกษาต้องได้รับการเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อนบริษัทจัดการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที ปรึกษาการลงทุนซึ งบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที บริษัทจัดการได้รับจากกองทุน

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

 ไม่มี –

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 16 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที จะต้องรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวัน
ทําการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนซึ งคํานวณตามหัวข้อ “ วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที บริษัทจัดการดําเนินการตามที กําหนดไว้ใน
หัวข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน”

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถ
ชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน”

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน
พร้อมชําระค่าโอนตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมโดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วย
ตนเองที สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั งยื นเอกสารที เกี ยวข้องตามรายละเอียดที ระบุไว้ในบัญชี และส่งมอบให้กับริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรอบคําขอโอนให้กับผุ้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนพร้อมทั งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันที ที การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ นลง

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี –

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ตามที กฏหมายกําหนด

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที มีการถือครองหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วย
ลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ในข้อ 28

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี ยคืนจากผู้ชําระบัญชี ในกรณีที มีการเลิกกองทุนรวม

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษี
(ก) กฎกระทรวง ฉบับที  246/2547 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที  31 สิงหาคม พ.ศ
2547
(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  133) เรื อง การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ลงวันที  3 กันยายน พ.ศ. 2547

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

14.2.1 หนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและคําขอใช้บริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์(ถ้ามี) ที กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 และผู้สั ง
ซื อได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ในนามของบริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรอง
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรกหรือวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนของรอบนั นๆ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ ออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั งซื อเป็นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็น
หลักฐานในการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

14.3 เอกสารสิทธิแสดงภาษี
สําหรับผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที 1 มกราคม 2563
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวนี ยังคงมีสถานะเป็นกองทุนรวมตามกฎหมายอยู่ แต่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีดังกล่าวอีกต่อไป ทั งนี เพื อมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเกิดความเข้าใจผิด บริษัทจัดการจําเป็นต้องแก้ไขชื อกองทุนโดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้หน่วยลงทุนแล้ว

(1) หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทําธุรกรรมการซื อ หรือขาย หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลักฐานใน
การยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด ทั งนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะยุติการออกและส่งมอบหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมสําหรับยอดซื อหน่วยลงทุนตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไปในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเอง หรือบริษัท
จัดการอื น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอีกกองทุนหนึ งภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที ซื อใหม่จากบริษัทจัดการในปีภาษีนั น
ๆ เท่านั น เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด

(2) หนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ มเติม และเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(3) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอีกกองทุนหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือ
รับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่ถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั ง
โอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื อง และเพื อให้เก็บไว้
เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(4) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากเงินปันผลหรือจากการขายคืนหน่วยลงทุน

กรณีผิดเงื อนไขบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่ายจากผลประโยชน์ที ได้รับ
จากเงินปันผลหรือจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีมิใช่ด้วยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ตามกฎหมายภาษีอากร (ถ้า
มี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนในปีภาษีนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การรับชําระหนี เพื อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื น : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 
16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น
16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัท
จัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษ ซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าใน
ขณะนั นการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องนั นในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สิน
ที กองทุนรวมจะได้จากการรับชําระหนี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการชําระ
หนี 

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

16.4 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฎชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนดเท่านั น

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน : 

18.1. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกินหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

18.2. ข้อจํากัดถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
(ช) กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตา (ก) ถึง (ฉ)
(ฌ) นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฏหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น
ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น
(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ งปี เว้นแต่ได้รับผ่อนผัน
จากสํานักงาเนื องจากมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว
เป็นสําคัญ
ทั งนี กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี 
(1) การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง

แสวงหาประโยชน์อื นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั วไปที พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
(2) มีกระบวนการที ทําให้มั นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือเกินกว่าข้อ

จํากัดการถือหน่วยลงทุน ซึ งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้
18.3. เงื อนไขเกี ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(1)  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนของบุคคล

ใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจํากัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสาระสําคัญดังต่อไปนี 

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจํากัดสิทธิรับเงินปันผลในส่วน
ที ถือเกินนัน้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี 

1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ มเติม
2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 2

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที ถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดําเนินการเพื อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดัง
กล่าวออกจากทรัพย์สินอื นของกองทุนรวม โดยไม่นํามารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
(3) กรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับ

คะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวใดมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 

(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจํานวนดังนี ในวันทําการใด

(ก)  ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปหรือกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือ
น้อยกว่า 35 ราย

(ข) ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย เว้นแต่เป็นกอง
ทุนรวมที มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนทั งหมดให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนเป็นช่วง(interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น ความใน (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัท
จัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็น ประโยชน์ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

ในกรณีที กองทุนรวมซึ งมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งตาม (2) วรรคหนึ ง เป็นกองทุนรวมที มีหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาด
เงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นเพื อประโยชน์สูงสุดของผุ้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการอาจปิดชนิดหน่วยลงทุน หรือหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทุนนั นๆ หากปรากฏว่าชนิดหน่วย
ลงทุนนั นไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเหลือแล้วและไม่เปิดเสนอขายเพิ มเติม ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เพื อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว
(ก) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที  5 ที ปรากฏตามเหตุตาม 22.1.1 (1) หรือตั งแต่วัน
ทําการที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.2  22.1.3 หรือ 22.1.4
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ภายใ 3 วันทําการนับตั งแต่วันทําการ ที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือตั งแต่วัน
ทําการที ปรากกฎเหตุตามข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตาม
แนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(2)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดย
ครบถ้วนดังนี 

2.1 เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน

2.2 เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

(ค) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1  หรือ
ข้อ 22.1.2 หรือ 22.1.3 เพื อรวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ

(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ตาม (ก) ถึง (ง) ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

เมื อได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชี
ของกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

เมื อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อดําเนินการคิด
คํานวณรวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม
รวมทั งทําการอย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนรวมให้เสร็จสิ น และผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนดสําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ เมื อได้ชําระ
บัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ผู้ชําระบัญชี
จะโอนทรัพย์สินคงค้างใด ๆ ที เหลืออยู่ภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วให้ตกเป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

27/12/2562 ข้อผูกพัน  [0257/2550] หน้า 4 / 15



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 19 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์
เลขที  287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026246333 โทรสาร 026246330

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

19th Floor Liberty Square

287 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel. 026246333 Fax 026246330

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี 

(1) การบริหารกองทุนรวม

ก) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน เปลี ยนแปลง เพิ มเติม
หลักทรัพย์ที ลงทุนไว้นั นตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย
และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที ได้รับอนุมัติ ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นหลัก

ง) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

จ) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวัน
ทําการรับซื อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในวันที  20 ของเดือนถัดไป โดยยื นผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ช) สงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็นเพื อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน

ฌ) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม “ข้อ 19. วิธีการแก้ไข เพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม

ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั ง
ซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื น ๆ ตามอัตราที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุนรวม

ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั งผู้ดูแล
ผลประโยชน์อื นแทนตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในข้อ การเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี 
โดยได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

ข) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ง) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน

จ) แต่งตั งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดําเนินการอื นๆ

ก) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื นเพื อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

ข) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

ค) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ง) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปี
บัญชีนั น

จ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนเปิดของรอบระยะเวลา
หกเดือนนั นและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ฉ) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งให้แก่
สํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

ช) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไข เพิ มเติมจํานวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

ซ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่า
ธรรมเนียมตามอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

ฌ) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทุกวันทําการนั น

ญ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ

ฎ) จัดทํารายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมี
มูลค่าเกินอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
มาเพิ มเติม

ฏ) จัดให้มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อ 5, 6 และข้อ 7

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ถนนพระรามที  3  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท ์022964769,
โทรสาร 026831297 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญา ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบซึ งได้ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ”

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ม.125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี ชวนของกอง
ทุนรวม

(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

(5) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้วตามข้อ 16.

(6) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที 
บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจํานวนหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกจากการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนในแต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(8) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพื อผลประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย
การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนิน
การรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัทจัดการ

(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

9.1 รายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล
ดอกเบี ยและอื น ๆ

9.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.4 รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวันและคํานวณดอกเบี ยค้างรับ

9.5 รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์
พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ (ถ้ามี)

9.6 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์

9.7 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน

9.8 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม

(10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว

(12) ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั งนี จะต้องไม่เข้ามามีอํานาจต่อ
การตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(13) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ในกรณีที ผู้ชําระบัญชี
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(16) ให้ความเห็นชอบเกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําปี ตามหลัก
เกณฑ์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที เป็นธรรม ในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(18) ดําเนินการอื น ๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี 
1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใด
และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญาที สอดคล้องกับประกาศ
คําสั งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น
ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที กําหนดตามวรรคหนึ งบริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนตัวผู้
ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื อได้รับอนุญาต
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
ในกรณีที มีเหตุต้องเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่ว่าเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้าที จนกว่าจะมีการแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่ ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10210                      โทรศัพท ์02296
4769 โทรสาร 026831297

หรือที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หรือที ศูนย์รับฝากต่างประเทศ
ทั งนี หากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะเปิดบัญชีรักษาทรัพย์สินไว้ที ศูนย์รับฝากต่างประเทศ
(International Clearing Bank) โดยแบ่งแยกบัญชีที เก็บรักษาหลักทรัพย์ของกองทุนอย่างชัดเจน ซึ งเมื อกองทุนมีคําสั งให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับหรือส่งมอบทรัพย์สินในต่างประเทศให้กับคู่ค้าอื น (Counter Party) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะส่งคําสั งต่อไป
ยังศูนย์รับฝากต่างประเทศเพื อให้ศูนย์รับฝากต่างประเทศรับหรือส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนแก่คู่ค้า โดยเมื อศูนย์รับฝากต่าง
ประเทศได้รับหรือส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว ก็จะรายงานยืนยันกลับมายังผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อไป

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72 ชั น 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท ์0264501079 โทรสาร 026450110 

ชื อ : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ที อยู่ :  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72 ชั น 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศัพท ์0264501079 โทรสาร 026450110 

ชื อ : นาย พจน์ อัศวสันติชัย
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

ชื อ : นาย พิชัย ดัชณาภิรมย์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

ชื อ : นางสาว จันทรา ว่องศรีอุดมพร
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ชั น 14 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์022964864 โทรสาร 026831298 

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ :   ไม่มี – 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  287 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์ ชั น 1517 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์0269550023 โทรสาร 026311709 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนดและเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน ใบคําสั งเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายใบคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายหรือเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ สถานที ติดต่อของผุ้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
(3) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการสั งซื อขายหน่วยลงทุน
(4) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อและชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที 
ระบุในโครงการ
(5) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อที ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(6) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น
(7) อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที 
ปรึกษาการลงทุนให้แก่บริษัทจัดการเพื อให้คําแนะนําด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆตาม
นโยบายการลงทุนของกองทุน เพื อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการจัดตั งจะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงาน
ของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั งนี การแต่งตั งที ปรึกษาต้องได้รับการเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อนบริษัทจัดการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที ปรึกษาการลงทุนซึ งบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที บริษัทจัดการได้รับจากกองทุน

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

 ไม่มี –

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 16 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที จะต้องรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวัน
ทําการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนซึ งคํานวณตามหัวข้อ “ วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที บริษัทจัดการดําเนินการตามที กําหนดไว้ใน
หัวข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน”

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถ
ชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน”

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน
พร้อมชําระค่าโอนตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมโดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วย
ตนเองที สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั งยื นเอกสารที เกี ยวข้องตามรายละเอียดที ระบุไว้ในบัญชี และส่งมอบให้กับริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรอบคําขอโอนให้กับผุ้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนพร้อมทั งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันที ที การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ นลง

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี –

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ตามที กฏหมายกําหนด

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที มีการถือครองหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วย
ลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ในข้อ 28

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี ยคืนจากผู้ชําระบัญชี ในกรณีที มีการเลิกกองทุนรวม

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษี
(ก) กฎกระทรวง ฉบับที  246/2547 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที  31 สิงหาคม พ.ศ
2547
(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  133) เรื อง การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ลงวันที  3 กันยายน พ.ศ. 2547

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

14.2.1 หนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและคําขอใช้บริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์(ถ้ามี) ที กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 และผู้สั ง
ซื อได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ในนามของบริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรอง
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรกหรือวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนของรอบนั นๆ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ ออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั งซื อเป็นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็น
หลักฐานในการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

14.3 เอกสารสิทธิแสดงภาษี
สําหรับผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที 1 มกราคม 2563
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวนี ยังคงมีสถานะเป็นกองทุนรวมตามกฎหมายอยู่ แต่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีดังกล่าวอีกต่อไป ทั งนี เพื อมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเกิดความเข้าใจผิด บริษัทจัดการจําเป็นต้องแก้ไขชื อกองทุนโดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้หน่วยลงทุนแล้ว

(1) หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทําธุรกรรมการซื อ หรือขาย หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลักฐานใน
การยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด ทั งนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะยุติการออกและส่งมอบหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมสําหรับยอดซื อหน่วยลงทุนตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไปในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเอง หรือบริษัท
จัดการอื น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอีกกองทุนหนึ งภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที ซื อใหม่จากบริษัทจัดการในปีภาษีนั น
ๆ เท่านั น เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด

(2) หนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ มเติม และเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(3) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอีกกองทุนหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือ
รับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่ถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั ง
โอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื อง และเพื อให้เก็บไว้
เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(4) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากเงินปันผลหรือจากการขายคืนหน่วยลงทุน

กรณีผิดเงื อนไขบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่ายจากผลประโยชน์ที ได้รับ
จากเงินปันผลหรือจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีมิใช่ด้วยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ตามกฎหมายภาษีอากร (ถ้า
มี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนในปีภาษีนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การรับชําระหนี เพื อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื น : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 
16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น
16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัท
จัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษ ซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าใน
ขณะนั นการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องนั นในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สิน
ที กองทุนรวมจะได้จากการรับชําระหนี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการชําระ
หนี 

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

16.4 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฎชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนดเท่านั น

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน : 

18.1. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกินหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

18.2. ข้อจํากัดถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
(ช) กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตา (ก) ถึง (ฉ)
(ฌ) นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฏหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น
ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น
(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ งปี เว้นแต่ได้รับผ่อนผัน
จากสํานักงาเนื องจากมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว
เป็นสําคัญ
ทั งนี กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี 
(1) การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง

แสวงหาประโยชน์อื นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั วไปที พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
(2) มีกระบวนการที ทําให้มั นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือเกินกว่าข้อ

จํากัดการถือหน่วยลงทุน ซึ งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้
18.3. เงื อนไขเกี ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(1)  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนของบุคคล

ใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจํากัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสาระสําคัญดังต่อไปนี 

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจํากัดสิทธิรับเงินปันผลในส่วน
ที ถือเกินนัน้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี 

1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ มเติม
2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 2

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที ถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดําเนินการเพื อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดัง
กล่าวออกจากทรัพย์สินอื นของกองทุนรวม โดยไม่นํามารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
(3) กรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับ

คะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวใดมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 

(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจํานวนดังนี ในวันทําการใด

(ก)  ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปหรือกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือ
น้อยกว่า 35 ราย

(ข) ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย เว้นแต่เป็นกอง
ทุนรวมที มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนทั งหมดให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนเป็นช่วง(interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น ความใน (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัท
จัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็น ประโยชน์ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

ในกรณีที กองทุนรวมซึ งมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งตาม (2) วรรคหนึ ง เป็นกองทุนรวมที มีหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาด
เงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นเพื อประโยชน์สูงสุดของผุ้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการอาจปิดชนิดหน่วยลงทุน หรือหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทุนนั นๆ หากปรากฏว่าชนิดหน่วย
ลงทุนนั นไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเหลือแล้วและไม่เปิดเสนอขายเพิ มเติม ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เพื อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว
(ก) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที  5 ที ปรากฏตามเหตุตาม 22.1.1 (1) หรือตั งแต่วัน
ทําการที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.2  22.1.3 หรือ 22.1.4
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ภายใ 3 วันทําการนับตั งแต่วันทําการ ที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือตั งแต่วัน
ทําการที ปรากกฎเหตุตามข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตาม
แนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(2)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดย
ครบถ้วนดังนี 

2.1 เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน

2.2 เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

(ค) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1  หรือ
ข้อ 22.1.2 หรือ 22.1.3 เพื อรวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ

(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ตาม (ก) ถึง (ง) ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

เมื อได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชี
ของกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

เมื อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อดําเนินการคิด
คํานวณรวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม
รวมทั งทําการอย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนรวมให้เสร็จสิ น และผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนดสําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ เมื อได้ชําระ
บัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ผู้ชําระบัญชี
จะโอนทรัพย์สินคงค้างใด ๆ ที เหลืออยู่ภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วให้ตกเป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

27/12/2562 ข้อผูกพัน  [0257/2550] หน้า 5 / 15



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 19 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์
เลขที  287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026246333 โทรสาร 026246330

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

19th Floor Liberty Square

287 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel. 026246333 Fax 026246330

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี 

(1) การบริหารกองทุนรวม

ก) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน เปลี ยนแปลง เพิ มเติม
หลักทรัพย์ที ลงทุนไว้นั นตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย
และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที ได้รับอนุมัติ ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นหลัก

ง) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

จ) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวัน
ทําการรับซื อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในวันที  20 ของเดือนถัดไป โดยยื นผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ช) สงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็นเพื อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน

ฌ) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม “ข้อ 19. วิธีการแก้ไข เพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม

ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั ง
ซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื น ๆ ตามอัตราที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุนรวม

ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั งผู้ดูแล
ผลประโยชน์อื นแทนตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในข้อ การเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี 
โดยได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

ข) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ง) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน

จ) แต่งตั งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดําเนินการอื นๆ

ก) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื นเพื อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

ข) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

ค) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ง) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปี
บัญชีนั น

จ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนเปิดของรอบระยะเวลา
หกเดือนนั นและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ฉ) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งให้แก่
สํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

ช) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไข เพิ มเติมจํานวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

ซ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่า
ธรรมเนียมตามอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

ฌ) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทุกวันทําการนั น

ญ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ

ฎ) จัดทํารายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมี
มูลค่าเกินอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
มาเพิ มเติม

ฏ) จัดให้มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อ 5, 6 และข้อ 7

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ถนนพระรามที  3  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท ์022964769,
โทรสาร 026831297 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญา ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบซึ งได้ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ”

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ม.125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี ชวนของกอง
ทุนรวม

(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

(5) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้วตามข้อ 16.

(6) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที 
บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจํานวนหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกจากการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนในแต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(8) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพื อผลประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย
การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนิน
การรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัทจัดการ

(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

9.1 รายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล
ดอกเบี ยและอื น ๆ

9.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.4 รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวันและคํานวณดอกเบี ยค้างรับ

9.5 รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์
พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ (ถ้ามี)

9.6 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์

9.7 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน

9.8 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม

(10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว

(12) ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั งนี จะต้องไม่เข้ามามีอํานาจต่อ
การตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(13) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ในกรณีที ผู้ชําระบัญชี
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(16) ให้ความเห็นชอบเกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําปี ตามหลัก
เกณฑ์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที เป็นธรรม ในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(18) ดําเนินการอื น ๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี 
1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใด
และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญาที สอดคล้องกับประกาศ
คําสั งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น
ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที กําหนดตามวรรคหนึ งบริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนตัวผู้
ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื อได้รับอนุญาต
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
ในกรณีที มีเหตุต้องเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่ว่าเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้าที จนกว่าจะมีการแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่ ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10210                      โทรศัพท ์02296
4769 โทรสาร 026831297

หรือที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หรือที ศูนย์รับฝากต่างประเทศ
ทั งนี หากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะเปิดบัญชีรักษาทรัพย์สินไว้ที ศูนย์รับฝากต่างประเทศ
(International Clearing Bank) โดยแบ่งแยกบัญชีที เก็บรักษาหลักทรัพย์ของกองทุนอย่างชัดเจน ซึ งเมื อกองทุนมีคําสั งให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับหรือส่งมอบทรัพย์สินในต่างประเทศให้กับคู่ค้าอื น (Counter Party) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะส่งคําสั งต่อไป
ยังศูนย์รับฝากต่างประเทศเพื อให้ศูนย์รับฝากต่างประเทศรับหรือส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนแก่คู่ค้า โดยเมื อศูนย์รับฝากต่าง
ประเทศได้รับหรือส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว ก็จะรายงานยืนยันกลับมายังผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อไป

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72 ชั น 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท ์0264501079 โทรสาร 026450110 

ชื อ : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ที อยู่ :  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72 ชั น 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศัพท ์0264501079 โทรสาร 026450110 

ชื อ : นาย พจน์ อัศวสันติชัย
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

ชื อ : นาย พิชัย ดัชณาภิรมย์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

ชื อ : นางสาว จันทรา ว่องศรีอุดมพร
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ชั น 14 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์022964864 โทรสาร 026831298 

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ :   ไม่มี – 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  287 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์ ชั น 1517 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์0269550023 โทรสาร 026311709 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนดและเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน ใบคําสั งเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายใบคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายหรือเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ สถานที ติดต่อของผุ้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
(3) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการสั งซื อขายหน่วยลงทุน
(4) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อและชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที 
ระบุในโครงการ
(5) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อที ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(6) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น
(7) อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที 
ปรึกษาการลงทุนให้แก่บริษัทจัดการเพื อให้คําแนะนําด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆตาม
นโยบายการลงทุนของกองทุน เพื อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการจัดตั งจะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงาน
ของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั งนี การแต่งตั งที ปรึกษาต้องได้รับการเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อนบริษัทจัดการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที ปรึกษาการลงทุนซึ งบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที บริษัทจัดการได้รับจากกองทุน

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

 ไม่มี –

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 16 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที จะต้องรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวัน
ทําการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนซึ งคํานวณตามหัวข้อ “ วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที บริษัทจัดการดําเนินการตามที กําหนดไว้ใน
หัวข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน”

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถ
ชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน”

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน
พร้อมชําระค่าโอนตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมโดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วย
ตนเองที สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั งยื นเอกสารที เกี ยวข้องตามรายละเอียดที ระบุไว้ในบัญชี และส่งมอบให้กับริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรอบคําขอโอนให้กับผุ้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนพร้อมทั งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันที ที การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ นลง

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี –

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ตามที กฏหมายกําหนด

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที มีการถือครองหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วย
ลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ในข้อ 28

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี ยคืนจากผู้ชําระบัญชี ในกรณีที มีการเลิกกองทุนรวม

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษี
(ก) กฎกระทรวง ฉบับที  246/2547 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที  31 สิงหาคม พ.ศ
2547
(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  133) เรื อง การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ลงวันที  3 กันยายน พ.ศ. 2547

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

14.2.1 หนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและคําขอใช้บริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์(ถ้ามี) ที กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 และผู้สั ง
ซื อได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ในนามของบริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรอง
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรกหรือวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนของรอบนั นๆ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ ออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั งซื อเป็นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็น
หลักฐานในการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

14.3 เอกสารสิทธิแสดงภาษี
สําหรับผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที 1 มกราคม 2563
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวนี ยังคงมีสถานะเป็นกองทุนรวมตามกฎหมายอยู่ แต่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีดังกล่าวอีกต่อไป ทั งนี เพื อมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเกิดความเข้าใจผิด บริษัทจัดการจําเป็นต้องแก้ไขชื อกองทุนโดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้หน่วยลงทุนแล้ว

(1) หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทําธุรกรรมการซื อ หรือขาย หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลักฐานใน
การยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด ทั งนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะยุติการออกและส่งมอบหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมสําหรับยอดซื อหน่วยลงทุนตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไปในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเอง หรือบริษัท
จัดการอื น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอีกกองทุนหนึ งภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที ซื อใหม่จากบริษัทจัดการในปีภาษีนั น
ๆ เท่านั น เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด

(2) หนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ มเติม และเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(3) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอีกกองทุนหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือ
รับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่ถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั ง
โอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื อง และเพื อให้เก็บไว้
เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(4) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากเงินปันผลหรือจากการขายคืนหน่วยลงทุน

กรณีผิดเงื อนไขบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่ายจากผลประโยชน์ที ได้รับ
จากเงินปันผลหรือจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีมิใช่ด้วยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ตามกฎหมายภาษีอากร (ถ้า
มี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนในปีภาษีนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การรับชําระหนี เพื อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื น : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 
16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น
16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัท
จัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษ ซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าใน
ขณะนั นการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องนั นในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สิน
ที กองทุนรวมจะได้จากการรับชําระหนี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการชําระ
หนี 

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

16.4 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฎชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนดเท่านั น

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน : 

18.1. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกินหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

18.2. ข้อจํากัดถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
(ช) กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตา (ก) ถึง (ฉ)
(ฌ) นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฏหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น
ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น
(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ งปี เว้นแต่ได้รับผ่อนผัน
จากสํานักงาเนื องจากมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว
เป็นสําคัญ
ทั งนี กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี 
(1) การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง

แสวงหาประโยชน์อื นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั วไปที พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
(2) มีกระบวนการที ทําให้มั นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือเกินกว่าข้อ

จํากัดการถือหน่วยลงทุน ซึ งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้
18.3. เงื อนไขเกี ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(1)  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนของบุคคล

ใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจํากัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสาระสําคัญดังต่อไปนี 

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจํากัดสิทธิรับเงินปันผลในส่วน
ที ถือเกินนัน้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี 

1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ มเติม
2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 2

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที ถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดําเนินการเพื อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดัง
กล่าวออกจากทรัพย์สินอื นของกองทุนรวม โดยไม่นํามารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
(3) กรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับ

คะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวใดมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 

(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจํานวนดังนี ในวันทําการใด

(ก)  ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปหรือกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือ
น้อยกว่า 35 ราย

(ข) ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย เว้นแต่เป็นกอง
ทุนรวมที มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนทั งหมดให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนเป็นช่วง(interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น ความใน (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัท
จัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็น ประโยชน์ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

ในกรณีที กองทุนรวมซึ งมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งตาม (2) วรรคหนึ ง เป็นกองทุนรวมที มีหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาด
เงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นเพื อประโยชน์สูงสุดของผุ้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการอาจปิดชนิดหน่วยลงทุน หรือหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทุนนั นๆ หากปรากฏว่าชนิดหน่วย
ลงทุนนั นไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเหลือแล้วและไม่เปิดเสนอขายเพิ มเติม ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เพื อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว
(ก) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที  5 ที ปรากฏตามเหตุตาม 22.1.1 (1) หรือตั งแต่วัน
ทําการที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.2  22.1.3 หรือ 22.1.4
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ภายใ 3 วันทําการนับตั งแต่วันทําการ ที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือตั งแต่วัน
ทําการที ปรากกฎเหตุตามข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตาม
แนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(2)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดย
ครบถ้วนดังนี 

2.1 เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน

2.2 เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

(ค) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1  หรือ
ข้อ 22.1.2 หรือ 22.1.3 เพื อรวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ

(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ตาม (ก) ถึง (ง) ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

เมื อได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชี
ของกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

เมื อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อดําเนินการคิด
คํานวณรวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม
รวมทั งทําการอย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนรวมให้เสร็จสิ น และผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนดสําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ เมื อได้ชําระ
บัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ผู้ชําระบัญชี
จะโอนทรัพย์สินคงค้างใด ๆ ที เหลืออยู่ภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วให้ตกเป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

27/12/2562 ข้อผูกพัน  [0257/2550] หน้า 6 / 15



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 19 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์
เลขที  287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026246333 โทรสาร 026246330

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

19th Floor Liberty Square

287 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel. 026246333 Fax 026246330

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี 

(1) การบริหารกองทุนรวม

ก) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน เปลี ยนแปลง เพิ มเติม
หลักทรัพย์ที ลงทุนไว้นั นตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย
และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที ได้รับอนุมัติ ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นหลัก

ง) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

จ) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวัน
ทําการรับซื อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในวันที  20 ของเดือนถัดไป โดยยื นผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ช) สงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็นเพื อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน

ฌ) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม “ข้อ 19. วิธีการแก้ไข เพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม

ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั ง
ซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื น ๆ ตามอัตราที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุนรวม

ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั งผู้ดูแล
ผลประโยชน์อื นแทนตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในข้อ การเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี 
โดยได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

ข) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ง) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน

จ) แต่งตั งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดําเนินการอื นๆ

ก) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื นเพื อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

ข) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

ค) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ง) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปี
บัญชีนั น

จ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนเปิดของรอบระยะเวลา
หกเดือนนั นและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ฉ) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งให้แก่
สํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

ช) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไข เพิ มเติมจํานวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

ซ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่า
ธรรมเนียมตามอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

ฌ) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทุกวันทําการนั น

ญ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ

ฎ) จัดทํารายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมี
มูลค่าเกินอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
มาเพิ มเติม

ฏ) จัดให้มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อ 5, 6 และข้อ 7

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ถนนพระรามที  3  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท ์022964769,
โทรสาร 026831297 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญา ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบซึ งได้ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ”

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ม.125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี ชวนของกอง
ทุนรวม

(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

(5) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้วตามข้อ 16.

(6) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที 
บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจํานวนหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกจากการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนในแต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(8) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพื อผลประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย
การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนิน
การรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัทจัดการ

(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

9.1 รายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล
ดอกเบี ยและอื น ๆ

9.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.4 รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวันและคํานวณดอกเบี ยค้างรับ

9.5 รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์
พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ (ถ้ามี)

9.6 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์

9.7 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน

9.8 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม

(10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว

(12) ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั งนี จะต้องไม่เข้ามามีอํานาจต่อ
การตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(13) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ในกรณีที ผู้ชําระบัญชี
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(16) ให้ความเห็นชอบเกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําปี ตามหลัก
เกณฑ์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที เป็นธรรม ในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(18) ดําเนินการอื น ๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี 
1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใด
และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญาที สอดคล้องกับประกาศ
คําสั งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น
ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที กําหนดตามวรรคหนึ งบริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนตัวผู้
ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื อได้รับอนุญาต
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
ในกรณีที มีเหตุต้องเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่ว่าเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้าที จนกว่าจะมีการแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่ ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10210                      โทรศัพท ์02296
4769 โทรสาร 026831297

หรือที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หรือที ศูนย์รับฝากต่างประเทศ
ทั งนี หากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะเปิดบัญชีรักษาทรัพย์สินไว้ที ศูนย์รับฝากต่างประเทศ
(International Clearing Bank) โดยแบ่งแยกบัญชีที เก็บรักษาหลักทรัพย์ของกองทุนอย่างชัดเจน ซึ งเมื อกองทุนมีคําสั งให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับหรือส่งมอบทรัพย์สินในต่างประเทศให้กับคู่ค้าอื น (Counter Party) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะส่งคําสั งต่อไป
ยังศูนย์รับฝากต่างประเทศเพื อให้ศูนย์รับฝากต่างประเทศรับหรือส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนแก่คู่ค้า โดยเมื อศูนย์รับฝากต่าง
ประเทศได้รับหรือส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว ก็จะรายงานยืนยันกลับมายังผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อไป

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72 ชั น 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท ์0264501079 โทรสาร 026450110 

ชื อ : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ที อยู่ :  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72 ชั น 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศัพท ์0264501079 โทรสาร 026450110 

ชื อ : นาย พจน์ อัศวสันติชัย
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

ชื อ : นาย พิชัย ดัชณาภิรมย์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

ชื อ : นางสาว จันทรา ว่องศรีอุดมพร
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ชั น 14 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์022964864 โทรสาร 026831298 

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ :   ไม่มี – 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  287 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์ ชั น 1517 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์0269550023 โทรสาร 026311709 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนดและเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน ใบคําสั งเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายใบคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายหรือเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ สถานที ติดต่อของผุ้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
(3) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการสั งซื อขายหน่วยลงทุน
(4) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อและชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที 
ระบุในโครงการ
(5) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อที ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(6) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น
(7) อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที 
ปรึกษาการลงทุนให้แก่บริษัทจัดการเพื อให้คําแนะนําด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆตาม
นโยบายการลงทุนของกองทุน เพื อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการจัดตั งจะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงาน
ของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั งนี การแต่งตั งที ปรึกษาต้องได้รับการเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อนบริษัทจัดการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที ปรึกษาการลงทุนซึ งบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที บริษัทจัดการได้รับจากกองทุน

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

 ไม่มี –

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 16 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที จะต้องรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวัน
ทําการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนซึ งคํานวณตามหัวข้อ “ วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที บริษัทจัดการดําเนินการตามที กําหนดไว้ใน
หัวข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน”

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถ
ชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน”

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน
พร้อมชําระค่าโอนตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมโดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วย
ตนเองที สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั งยื นเอกสารที เกี ยวข้องตามรายละเอียดที ระบุไว้ในบัญชี และส่งมอบให้กับริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรอบคําขอโอนให้กับผุ้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนพร้อมทั งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันที ที การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ นลง

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี –

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ตามที กฏหมายกําหนด

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที มีการถือครองหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วย
ลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ในข้อ 28

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี ยคืนจากผู้ชําระบัญชี ในกรณีที มีการเลิกกองทุนรวม

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษี
(ก) กฎกระทรวง ฉบับที  246/2547 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที  31 สิงหาคม พ.ศ
2547
(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  133) เรื อง การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ลงวันที  3 กันยายน พ.ศ. 2547

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

14.2.1 หนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและคําขอใช้บริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์(ถ้ามี) ที กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 และผู้สั ง
ซื อได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ในนามของบริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรอง
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรกหรือวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนของรอบนั นๆ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ ออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั งซื อเป็นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็น
หลักฐานในการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

14.3 เอกสารสิทธิแสดงภาษี
สําหรับผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที 1 มกราคม 2563
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวนี ยังคงมีสถานะเป็นกองทุนรวมตามกฎหมายอยู่ แต่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีดังกล่าวอีกต่อไป ทั งนี เพื อมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเกิดความเข้าใจผิด บริษัทจัดการจําเป็นต้องแก้ไขชื อกองทุนโดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้หน่วยลงทุนแล้ว

(1) หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทําธุรกรรมการซื อ หรือขาย หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลักฐานใน
การยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด ทั งนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะยุติการออกและส่งมอบหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมสําหรับยอดซื อหน่วยลงทุนตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไปในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเอง หรือบริษัท
จัดการอื น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอีกกองทุนหนึ งภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที ซื อใหม่จากบริษัทจัดการในปีภาษีนั น
ๆ เท่านั น เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด

(2) หนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ มเติม และเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(3) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอีกกองทุนหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือ
รับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่ถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั ง
โอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื อง และเพื อให้เก็บไว้
เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(4) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากเงินปันผลหรือจากการขายคืนหน่วยลงทุน

กรณีผิดเงื อนไขบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่ายจากผลประโยชน์ที ได้รับ
จากเงินปันผลหรือจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีมิใช่ด้วยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ตามกฎหมายภาษีอากร (ถ้า
มี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนในปีภาษีนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การรับชําระหนี เพื อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื น : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 
16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น
16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัท
จัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษ ซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าใน
ขณะนั นการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องนั นในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สิน
ที กองทุนรวมจะได้จากการรับชําระหนี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการชําระ
หนี 

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

16.4 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฎชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนดเท่านั น

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน : 

18.1. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกินหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

18.2. ข้อจํากัดถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
(ช) กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตา (ก) ถึง (ฉ)
(ฌ) นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฏหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น
ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น
(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ งปี เว้นแต่ได้รับผ่อนผัน
จากสํานักงาเนื องจากมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว
เป็นสําคัญ
ทั งนี กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี 
(1) การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง

แสวงหาประโยชน์อื นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั วไปที พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
(2) มีกระบวนการที ทําให้มั นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือเกินกว่าข้อ

จํากัดการถือหน่วยลงทุน ซึ งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้
18.3. เงื อนไขเกี ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(1)  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนของบุคคล

ใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจํากัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสาระสําคัญดังต่อไปนี 

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจํากัดสิทธิรับเงินปันผลในส่วน
ที ถือเกินนัน้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี 

1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ มเติม
2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 2

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที ถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดําเนินการเพื อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดัง
กล่าวออกจากทรัพย์สินอื นของกองทุนรวม โดยไม่นํามารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
(3) กรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับ

คะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวใดมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 

(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจํานวนดังนี ในวันทําการใด

(ก)  ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปหรือกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือ
น้อยกว่า 35 ราย

(ข) ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย เว้นแต่เป็นกอง
ทุนรวมที มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนทั งหมดให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนเป็นช่วง(interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น ความใน (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัท
จัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็น ประโยชน์ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

ในกรณีที กองทุนรวมซึ งมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งตาม (2) วรรคหนึ ง เป็นกองทุนรวมที มีหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาด
เงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นเพื อประโยชน์สูงสุดของผุ้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการอาจปิดชนิดหน่วยลงทุน หรือหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทุนนั นๆ หากปรากฏว่าชนิดหน่วย
ลงทุนนั นไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเหลือแล้วและไม่เปิดเสนอขายเพิ มเติม ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เพื อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว
(ก) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที  5 ที ปรากฏตามเหตุตาม 22.1.1 (1) หรือตั งแต่วัน
ทําการที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.2  22.1.3 หรือ 22.1.4
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ภายใ 3 วันทําการนับตั งแต่วันทําการ ที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือตั งแต่วัน
ทําการที ปรากกฎเหตุตามข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตาม
แนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(2)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดย
ครบถ้วนดังนี 

2.1 เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน

2.2 เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

(ค) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1  หรือ
ข้อ 22.1.2 หรือ 22.1.3 เพื อรวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ

(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ตาม (ก) ถึง (ง) ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

เมื อได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชี
ของกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

เมื อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อดําเนินการคิด
คํานวณรวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม
รวมทั งทําการอย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนรวมให้เสร็จสิ น และผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนดสําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ เมื อได้ชําระ
บัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ผู้ชําระบัญชี
จะโอนทรัพย์สินคงค้างใด ๆ ที เหลืออยู่ภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วให้ตกเป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

27/12/2562 ข้อผูกพัน  [0257/2550] หน้า 7 / 15



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 19 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์
เลขที  287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026246333 โทรสาร 026246330

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

19th Floor Liberty Square

287 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel. 026246333 Fax 026246330

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี 

(1) การบริหารกองทุนรวม

ก) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน เปลี ยนแปลง เพิ มเติม
หลักทรัพย์ที ลงทุนไว้นั นตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย
และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที ได้รับอนุมัติ ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นหลัก

ง) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

จ) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวัน
ทําการรับซื อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในวันที  20 ของเดือนถัดไป โดยยื นผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ช) สงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็นเพื อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน

ฌ) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม “ข้อ 19. วิธีการแก้ไข เพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม

ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั ง
ซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื น ๆ ตามอัตราที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุนรวม

ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั งผู้ดูแล
ผลประโยชน์อื นแทนตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในข้อ การเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี 
โดยได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

ข) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ง) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน

จ) แต่งตั งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดําเนินการอื นๆ

ก) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื นเพื อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

ข) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

ค) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ง) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปี
บัญชีนั น

จ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนเปิดของรอบระยะเวลา
หกเดือนนั นและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ฉ) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งให้แก่
สํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

ช) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไข เพิ มเติมจํานวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

ซ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่า
ธรรมเนียมตามอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

ฌ) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทุกวันทําการนั น

ญ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ

ฎ) จัดทํารายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมี
มูลค่าเกินอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
มาเพิ มเติม

ฏ) จัดให้มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อ 5, 6 และข้อ 7

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ถนนพระรามที  3  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท ์022964769,
โทรสาร 026831297 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญา ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบซึ งได้ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ”

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ม.125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี ชวนของกอง
ทุนรวม

(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

(5) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้วตามข้อ 16.

(6) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที 
บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจํานวนหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกจากการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนในแต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(8) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพื อผลประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย
การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนิน
การรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัทจัดการ

(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

9.1 รายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล
ดอกเบี ยและอื น ๆ

9.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.4 รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวันและคํานวณดอกเบี ยค้างรับ

9.5 รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์
พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ (ถ้ามี)

9.6 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์

9.7 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน

9.8 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม

(10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว

(12) ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั งนี จะต้องไม่เข้ามามีอํานาจต่อ
การตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(13) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ในกรณีที ผู้ชําระบัญชี
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(16) ให้ความเห็นชอบเกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําปี ตามหลัก
เกณฑ์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที เป็นธรรม ในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(18) ดําเนินการอื น ๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี 
1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใด
และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญาที สอดคล้องกับประกาศ
คําสั งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น
ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที กําหนดตามวรรคหนึ งบริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนตัวผู้
ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื อได้รับอนุญาต
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
ในกรณีที มีเหตุต้องเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่ว่าเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้าที จนกว่าจะมีการแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่ ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10210                      โทรศัพท ์02296
4769 โทรสาร 026831297

หรือที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หรือที ศูนย์รับฝากต่างประเทศ
ทั งนี หากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะเปิดบัญชีรักษาทรัพย์สินไว้ที ศูนย์รับฝากต่างประเทศ
(International Clearing Bank) โดยแบ่งแยกบัญชีที เก็บรักษาหลักทรัพย์ของกองทุนอย่างชัดเจน ซึ งเมื อกองทุนมีคําสั งให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับหรือส่งมอบทรัพย์สินในต่างประเทศให้กับคู่ค้าอื น (Counter Party) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะส่งคําสั งต่อไป
ยังศูนย์รับฝากต่างประเทศเพื อให้ศูนย์รับฝากต่างประเทศรับหรือส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนแก่คู่ค้า โดยเมื อศูนย์รับฝากต่าง
ประเทศได้รับหรือส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว ก็จะรายงานยืนยันกลับมายังผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อไป

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72 ชั น 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท ์0264501079 โทรสาร 026450110 

ชื อ : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ที อยู่ :  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72 ชั น 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศัพท ์0264501079 โทรสาร 026450110 

ชื อ : นาย พจน์ อัศวสันติชัย
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

ชื อ : นาย พิชัย ดัชณาภิรมย์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

ชื อ : นางสาว จันทรา ว่องศรีอุดมพร
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ชั น 14 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์022964864 โทรสาร 026831298 

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ :   ไม่มี – 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  287 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์ ชั น 1517 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์0269550023 โทรสาร 026311709 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนดและเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน ใบคําสั งเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายใบคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายหรือเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ สถานที ติดต่อของผุ้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
(3) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการสั งซื อขายหน่วยลงทุน
(4) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อและชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที 
ระบุในโครงการ
(5) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อที ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(6) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น
(7) อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที 
ปรึกษาการลงทุนให้แก่บริษัทจัดการเพื อให้คําแนะนําด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆตาม
นโยบายการลงทุนของกองทุน เพื อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการจัดตั งจะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงาน
ของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั งนี การแต่งตั งที ปรึกษาต้องได้รับการเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อนบริษัทจัดการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที ปรึกษาการลงทุนซึ งบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที บริษัทจัดการได้รับจากกองทุน

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

 ไม่มี –

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 16 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที จะต้องรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวัน
ทําการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนซึ งคํานวณตามหัวข้อ “ วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที บริษัทจัดการดําเนินการตามที กําหนดไว้ใน
หัวข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน”

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถ
ชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน”

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน
พร้อมชําระค่าโอนตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมโดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วย
ตนเองที สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั งยื นเอกสารที เกี ยวข้องตามรายละเอียดที ระบุไว้ในบัญชี และส่งมอบให้กับริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรอบคําขอโอนให้กับผุ้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนพร้อมทั งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันที ที การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ นลง

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี –

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ตามที กฏหมายกําหนด

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที มีการถือครองหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วย
ลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ในข้อ 28

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี ยคืนจากผู้ชําระบัญชี ในกรณีที มีการเลิกกองทุนรวม

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษี
(ก) กฎกระทรวง ฉบับที  246/2547 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที  31 สิงหาคม พ.ศ
2547
(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  133) เรื อง การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ลงวันที  3 กันยายน พ.ศ. 2547

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

14.2.1 หนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและคําขอใช้บริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์(ถ้ามี) ที กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 และผู้สั ง
ซื อได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ในนามของบริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรอง
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรกหรือวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนของรอบนั นๆ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ ออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั งซื อเป็นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็น
หลักฐานในการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

14.3 เอกสารสิทธิแสดงภาษี
สําหรับผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที 1 มกราคม 2563
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวนี ยังคงมีสถานะเป็นกองทุนรวมตามกฎหมายอยู่ แต่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีดังกล่าวอีกต่อไป ทั งนี เพื อมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเกิดความเข้าใจผิด บริษัทจัดการจําเป็นต้องแก้ไขชื อกองทุนโดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้หน่วยลงทุนแล้ว

(1) หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทําธุรกรรมการซื อ หรือขาย หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลักฐานใน
การยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด ทั งนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะยุติการออกและส่งมอบหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมสําหรับยอดซื อหน่วยลงทุนตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไปในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเอง หรือบริษัท
จัดการอื น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอีกกองทุนหนึ งภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที ซื อใหม่จากบริษัทจัดการในปีภาษีนั น
ๆ เท่านั น เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด

(2) หนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ มเติม และเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(3) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอีกกองทุนหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือ
รับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่ถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั ง
โอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื อง และเพื อให้เก็บไว้
เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(4) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากเงินปันผลหรือจากการขายคืนหน่วยลงทุน

กรณีผิดเงื อนไขบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่ายจากผลประโยชน์ที ได้รับ
จากเงินปันผลหรือจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีมิใช่ด้วยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ตามกฎหมายภาษีอากร (ถ้า
มี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนในปีภาษีนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การรับชําระหนี เพื อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื น : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 
16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น
16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัท
จัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษ ซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าใน
ขณะนั นการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องนั นในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สิน
ที กองทุนรวมจะได้จากการรับชําระหนี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการชําระ
หนี 

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

16.4 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฎชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนดเท่านั น

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน : 

18.1. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกินหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

18.2. ข้อจํากัดถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
(ช) กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตา (ก) ถึง (ฉ)
(ฌ) นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฏหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น
ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น
(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ งปี เว้นแต่ได้รับผ่อนผัน
จากสํานักงาเนื องจากมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว
เป็นสําคัญ
ทั งนี กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี 
(1) การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง

แสวงหาประโยชน์อื นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั วไปที พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
(2) มีกระบวนการที ทําให้มั นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือเกินกว่าข้อ

จํากัดการถือหน่วยลงทุน ซึ งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้
18.3. เงื อนไขเกี ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(1)  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนของบุคคล

ใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจํากัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสาระสําคัญดังต่อไปนี 

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจํากัดสิทธิรับเงินปันผลในส่วน
ที ถือเกินนัน้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี 

1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ มเติม
2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 2

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที ถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดําเนินการเพื อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดัง
กล่าวออกจากทรัพย์สินอื นของกองทุนรวม โดยไม่นํามารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
(3) กรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับ

คะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวใดมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 

(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจํานวนดังนี ในวันทําการใด

(ก)  ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปหรือกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือ
น้อยกว่า 35 ราย

(ข) ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย เว้นแต่เป็นกอง
ทุนรวมที มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนทั งหมดให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนเป็นช่วง(interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น ความใน (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัท
จัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็น ประโยชน์ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

ในกรณีที กองทุนรวมซึ งมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งตาม (2) วรรคหนึ ง เป็นกองทุนรวมที มีหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาด
เงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นเพื อประโยชน์สูงสุดของผุ้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการอาจปิดชนิดหน่วยลงทุน หรือหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทุนนั นๆ หากปรากฏว่าชนิดหน่วย
ลงทุนนั นไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเหลือแล้วและไม่เปิดเสนอขายเพิ มเติม ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เพื อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว
(ก) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที  5 ที ปรากฏตามเหตุตาม 22.1.1 (1) หรือตั งแต่วัน
ทําการที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.2  22.1.3 หรือ 22.1.4
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ภายใ 3 วันทําการนับตั งแต่วันทําการ ที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือตั งแต่วัน
ทําการที ปรากกฎเหตุตามข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตาม
แนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(2)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดย
ครบถ้วนดังนี 

2.1 เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน

2.2 เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

(ค) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1  หรือ
ข้อ 22.1.2 หรือ 22.1.3 เพื อรวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ

(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ตาม (ก) ถึง (ง) ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

เมื อได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชี
ของกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

เมื อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อดําเนินการคิด
คํานวณรวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม
รวมทั งทําการอย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนรวมให้เสร็จสิ น และผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนดสําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ เมื อได้ชําระ
บัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ผู้ชําระบัญชี
จะโอนทรัพย์สินคงค้างใด ๆ ที เหลืออยู่ภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วให้ตกเป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

27/12/2562 ข้อผูกพัน  [0257/2550] หน้า 8 / 15



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 19 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์
เลขที  287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026246333 โทรสาร 026246330

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

19th Floor Liberty Square

287 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel. 026246333 Fax 026246330

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี 

(1) การบริหารกองทุนรวม

ก) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน เปลี ยนแปลง เพิ มเติม
หลักทรัพย์ที ลงทุนไว้นั นตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย
และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที ได้รับอนุมัติ ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นหลัก

ง) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

จ) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวัน
ทําการรับซื อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในวันที  20 ของเดือนถัดไป โดยยื นผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ช) สงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็นเพื อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน

ฌ) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม “ข้อ 19. วิธีการแก้ไข เพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม

ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั ง
ซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื น ๆ ตามอัตราที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุนรวม

ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั งผู้ดูแล
ผลประโยชน์อื นแทนตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในข้อ การเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี 
โดยได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

ข) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ง) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน

จ) แต่งตั งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดําเนินการอื นๆ

ก) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื นเพื อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

ข) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

ค) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ง) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปี
บัญชีนั น

จ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนเปิดของรอบระยะเวลา
หกเดือนนั นและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ฉ) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งให้แก่
สํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

ช) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไข เพิ มเติมจํานวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

ซ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่า
ธรรมเนียมตามอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

ฌ) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทุกวันทําการนั น

ญ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ

ฎ) จัดทํารายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมี
มูลค่าเกินอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
มาเพิ มเติม

ฏ) จัดให้มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อ 5, 6 และข้อ 7

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ถนนพระรามที  3  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท ์022964769,
โทรสาร 026831297 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญา ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบซึ งได้ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ”

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ม.125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี ชวนของกอง
ทุนรวม

(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

(5) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้วตามข้อ 16.

(6) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที 
บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจํานวนหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกจากการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนในแต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(8) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพื อผลประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย
การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนิน
การรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัทจัดการ

(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

9.1 รายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล
ดอกเบี ยและอื น ๆ

9.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.4 รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวันและคํานวณดอกเบี ยค้างรับ

9.5 รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์
พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ (ถ้ามี)

9.6 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์

9.7 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน

9.8 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม

(10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว

(12) ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั งนี จะต้องไม่เข้ามามีอํานาจต่อ
การตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(13) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ในกรณีที ผู้ชําระบัญชี
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(16) ให้ความเห็นชอบเกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําปี ตามหลัก
เกณฑ์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที เป็นธรรม ในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(18) ดําเนินการอื น ๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี 
1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใด
และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญาที สอดคล้องกับประกาศ
คําสั งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น
ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที กําหนดตามวรรคหนึ งบริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนตัวผู้
ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื อได้รับอนุญาต
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
ในกรณีที มีเหตุต้องเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่ว่าเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้าที จนกว่าจะมีการแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่ ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10210                      โทรศัพท ์02296
4769 โทรสาร 026831297

หรือที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หรือที ศูนย์รับฝากต่างประเทศ
ทั งนี หากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะเปิดบัญชีรักษาทรัพย์สินไว้ที ศูนย์รับฝากต่างประเทศ
(International Clearing Bank) โดยแบ่งแยกบัญชีที เก็บรักษาหลักทรัพย์ของกองทุนอย่างชัดเจน ซึ งเมื อกองทุนมีคําสั งให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับหรือส่งมอบทรัพย์สินในต่างประเทศให้กับคู่ค้าอื น (Counter Party) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะส่งคําสั งต่อไป
ยังศูนย์รับฝากต่างประเทศเพื อให้ศูนย์รับฝากต่างประเทศรับหรือส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนแก่คู่ค้า โดยเมื อศูนย์รับฝากต่าง
ประเทศได้รับหรือส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว ก็จะรายงานยืนยันกลับมายังผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อไป

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72 ชั น 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท ์0264501079 โทรสาร 026450110 

ชื อ : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ที อยู่ :  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72 ชั น 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศัพท ์0264501079 โทรสาร 026450110 

ชื อ : นาย พจน์ อัศวสันติชัย
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

ชื อ : นาย พิชัย ดัชณาภิรมย์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

ชื อ : นางสาว จันทรา ว่องศรีอุดมพร
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ชั น 14 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์022964864 โทรสาร 026831298 

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ :   ไม่มี – 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  287 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์ ชั น 1517 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์0269550023 โทรสาร 026311709 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนดและเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน ใบคําสั งเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายใบคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายหรือเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ สถานที ติดต่อของผุ้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
(3) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการสั งซื อขายหน่วยลงทุน
(4) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อและชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที 
ระบุในโครงการ
(5) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อที ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(6) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น
(7) อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที 
ปรึกษาการลงทุนให้แก่บริษัทจัดการเพื อให้คําแนะนําด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆตาม
นโยบายการลงทุนของกองทุน เพื อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการจัดตั งจะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงาน
ของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั งนี การแต่งตั งที ปรึกษาต้องได้รับการเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อนบริษัทจัดการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที ปรึกษาการลงทุนซึ งบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที บริษัทจัดการได้รับจากกองทุน

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

 ไม่มี –

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 16 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที จะต้องรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวัน
ทําการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนซึ งคํานวณตามหัวข้อ “ วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที บริษัทจัดการดําเนินการตามที กําหนดไว้ใน
หัวข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน”

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถ
ชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน”

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน
พร้อมชําระค่าโอนตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมโดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วย
ตนเองที สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั งยื นเอกสารที เกี ยวข้องตามรายละเอียดที ระบุไว้ในบัญชี และส่งมอบให้กับริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรอบคําขอโอนให้กับผุ้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนพร้อมทั งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันที ที การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ นลง

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี –

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ตามที กฏหมายกําหนด

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที มีการถือครองหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วย
ลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ในข้อ 28

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี ยคืนจากผู้ชําระบัญชี ในกรณีที มีการเลิกกองทุนรวม

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษี
(ก) กฎกระทรวง ฉบับที  246/2547 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที  31 สิงหาคม พ.ศ
2547
(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  133) เรื อง การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ลงวันที  3 กันยายน พ.ศ. 2547

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

14.2.1 หนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและคําขอใช้บริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์(ถ้ามี) ที กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 และผู้สั ง
ซื อได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ในนามของบริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรอง
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรกหรือวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนของรอบนั นๆ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ ออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั งซื อเป็นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็น
หลักฐานในการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

14.3 เอกสารสิทธิแสดงภาษี
สําหรับผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที 1 มกราคม 2563
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวนี ยังคงมีสถานะเป็นกองทุนรวมตามกฎหมายอยู่ แต่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีดังกล่าวอีกต่อไป ทั งนี เพื อมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเกิดความเข้าใจผิด บริษัทจัดการจําเป็นต้องแก้ไขชื อกองทุนโดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้หน่วยลงทุนแล้ว

(1) หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทําธุรกรรมการซื อ หรือขาย หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลักฐานใน
การยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด ทั งนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะยุติการออกและส่งมอบหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมสําหรับยอดซื อหน่วยลงทุนตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไปในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเอง หรือบริษัท
จัดการอื น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอีกกองทุนหนึ งภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที ซื อใหม่จากบริษัทจัดการในปีภาษีนั น
ๆ เท่านั น เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด

(2) หนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ มเติม และเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(3) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอีกกองทุนหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือ
รับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่ถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั ง
โอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื อง และเพื อให้เก็บไว้
เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(4) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากเงินปันผลหรือจากการขายคืนหน่วยลงทุน

กรณีผิดเงื อนไขบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่ายจากผลประโยชน์ที ได้รับ
จากเงินปันผลหรือจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีมิใช่ด้วยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ตามกฎหมายภาษีอากร (ถ้า
มี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนในปีภาษีนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การรับชําระหนี เพื อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื น : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 
16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น
16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัท
จัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษ ซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าใน
ขณะนั นการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องนั นในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สิน
ที กองทุนรวมจะได้จากการรับชําระหนี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการชําระ
หนี 

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

16.4 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฎชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนดเท่านั น

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน : 

18.1. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกินหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

18.2. ข้อจํากัดถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
(ช) กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตา (ก) ถึง (ฉ)
(ฌ) นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฏหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น
ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น
(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ งปี เว้นแต่ได้รับผ่อนผัน
จากสํานักงาเนื องจากมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว
เป็นสําคัญ
ทั งนี กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี 
(1) การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง

แสวงหาประโยชน์อื นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั วไปที พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
(2) มีกระบวนการที ทําให้มั นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือเกินกว่าข้อ

จํากัดการถือหน่วยลงทุน ซึ งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้
18.3. เงื อนไขเกี ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(1)  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนของบุคคล

ใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจํากัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสาระสําคัญดังต่อไปนี 

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจํากัดสิทธิรับเงินปันผลในส่วน
ที ถือเกินนัน้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี 

1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ มเติม
2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 2

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที ถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดําเนินการเพื อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดัง
กล่าวออกจากทรัพย์สินอื นของกองทุนรวม โดยไม่นํามารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
(3) กรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับ

คะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวใดมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 

(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจํานวนดังนี ในวันทําการใด

(ก)  ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปหรือกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือ
น้อยกว่า 35 ราย

(ข) ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย เว้นแต่เป็นกอง
ทุนรวมที มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนทั งหมดให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนเป็นช่วง(interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น ความใน (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัท
จัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็น ประโยชน์ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

ในกรณีที กองทุนรวมซึ งมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งตาม (2) วรรคหนึ ง เป็นกองทุนรวมที มีหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาด
เงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นเพื อประโยชน์สูงสุดของผุ้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการอาจปิดชนิดหน่วยลงทุน หรือหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทุนนั นๆ หากปรากฏว่าชนิดหน่วย
ลงทุนนั นไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเหลือแล้วและไม่เปิดเสนอขายเพิ มเติม ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เพื อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว
(ก) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที  5 ที ปรากฏตามเหตุตาม 22.1.1 (1) หรือตั งแต่วัน
ทําการที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.2  22.1.3 หรือ 22.1.4
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ภายใ 3 วันทําการนับตั งแต่วันทําการ ที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือตั งแต่วัน
ทําการที ปรากกฎเหตุตามข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตาม
แนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(2)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดย
ครบถ้วนดังนี 

2.1 เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน

2.2 เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

(ค) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1  หรือ
ข้อ 22.1.2 หรือ 22.1.3 เพื อรวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ

(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ตาม (ก) ถึง (ง) ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

เมื อได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชี
ของกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

เมื อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อดําเนินการคิด
คํานวณรวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม
รวมทั งทําการอย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนรวมให้เสร็จสิ น และผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนดสําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ เมื อได้ชําระ
บัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ผู้ชําระบัญชี
จะโอนทรัพย์สินคงค้างใด ๆ ที เหลืออยู่ภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วให้ตกเป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

27/12/2562 ข้อผูกพัน  [0257/2550] หน้า 9 / 15



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 19 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์
เลขที  287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026246333 โทรสาร 026246330

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

19th Floor Liberty Square

287 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel. 026246333 Fax 026246330

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี 

(1) การบริหารกองทุนรวม

ก) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน เปลี ยนแปลง เพิ มเติม
หลักทรัพย์ที ลงทุนไว้นั นตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย
และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที ได้รับอนุมัติ ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นหลัก

ง) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

จ) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวัน
ทําการรับซื อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในวันที  20 ของเดือนถัดไป โดยยื นผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ช) สงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็นเพื อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน

ฌ) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม “ข้อ 19. วิธีการแก้ไข เพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม

ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั ง
ซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื น ๆ ตามอัตราที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุนรวม

ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั งผู้ดูแล
ผลประโยชน์อื นแทนตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในข้อ การเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี 
โดยได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

ข) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ง) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน

จ) แต่งตั งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดําเนินการอื นๆ

ก) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื นเพื อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

ข) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

ค) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ง) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปี
บัญชีนั น

จ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนเปิดของรอบระยะเวลา
หกเดือนนั นและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ฉ) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งให้แก่
สํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

ช) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไข เพิ มเติมจํานวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

ซ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่า
ธรรมเนียมตามอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

ฌ) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทุกวันทําการนั น

ญ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ

ฎ) จัดทํารายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมี
มูลค่าเกินอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
มาเพิ มเติม

ฏ) จัดให้มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อ 5, 6 และข้อ 7

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ถนนพระรามที  3  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท ์022964769,
โทรสาร 026831297 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญา ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบซึ งได้ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ”

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ม.125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี ชวนของกอง
ทุนรวม

(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

(5) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้วตามข้อ 16.

(6) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที 
บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจํานวนหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกจากการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนในแต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(8) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพื อผลประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย
การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนิน
การรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัทจัดการ

(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

9.1 รายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล
ดอกเบี ยและอื น ๆ

9.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.4 รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวันและคํานวณดอกเบี ยค้างรับ

9.5 รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์
พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ (ถ้ามี)

9.6 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์

9.7 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน

9.8 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม

(10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว

(12) ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั งนี จะต้องไม่เข้ามามีอํานาจต่อ
การตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(13) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ในกรณีที ผู้ชําระบัญชี
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(16) ให้ความเห็นชอบเกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําปี ตามหลัก
เกณฑ์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที เป็นธรรม ในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(18) ดําเนินการอื น ๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี 
1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใด
และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญาที สอดคล้องกับประกาศ
คําสั งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น
ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที กําหนดตามวรรคหนึ งบริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนตัวผู้
ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื อได้รับอนุญาต
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
ในกรณีที มีเหตุต้องเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่ว่าเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้าที จนกว่าจะมีการแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่ ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10210                      โทรศัพท ์02296
4769 โทรสาร 026831297

หรือที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หรือที ศูนย์รับฝากต่างประเทศ
ทั งนี หากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะเปิดบัญชีรักษาทรัพย์สินไว้ที ศูนย์รับฝากต่างประเทศ
(International Clearing Bank) โดยแบ่งแยกบัญชีที เก็บรักษาหลักทรัพย์ของกองทุนอย่างชัดเจน ซึ งเมื อกองทุนมีคําสั งให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับหรือส่งมอบทรัพย์สินในต่างประเทศให้กับคู่ค้าอื น (Counter Party) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะส่งคําสั งต่อไป
ยังศูนย์รับฝากต่างประเทศเพื อให้ศูนย์รับฝากต่างประเทศรับหรือส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนแก่คู่ค้า โดยเมื อศูนย์รับฝากต่าง
ประเทศได้รับหรือส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว ก็จะรายงานยืนยันกลับมายังผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อไป

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72 ชั น 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท ์0264501079 โทรสาร 026450110 

ชื อ : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ที อยู่ :  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72 ชั น 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศัพท ์0264501079 โทรสาร 026450110 

ชื อ : นาย พจน์ อัศวสันติชัย
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

ชื อ : นาย พิชัย ดัชณาภิรมย์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

ชื อ : นางสาว จันทรา ว่องศรีอุดมพร
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ชั น 14 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์022964864 โทรสาร 026831298 

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ :   ไม่มี – 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  287 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์ ชั น 1517 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์0269550023 โทรสาร 026311709 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนดและเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน ใบคําสั งเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายใบคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายหรือเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ สถานที ติดต่อของผุ้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
(3) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการสั งซื อขายหน่วยลงทุน
(4) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อและชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที 
ระบุในโครงการ
(5) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อที ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(6) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น
(7) อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที 
ปรึกษาการลงทุนให้แก่บริษัทจัดการเพื อให้คําแนะนําด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆตาม
นโยบายการลงทุนของกองทุน เพื อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการจัดตั งจะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงาน
ของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั งนี การแต่งตั งที ปรึกษาต้องได้รับการเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อนบริษัทจัดการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที ปรึกษาการลงทุนซึ งบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที บริษัทจัดการได้รับจากกองทุน

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

 ไม่มี –

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 16 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที จะต้องรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวัน
ทําการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนซึ งคํานวณตามหัวข้อ “ วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที บริษัทจัดการดําเนินการตามที กําหนดไว้ใน
หัวข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน”

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถ
ชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน”

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน
พร้อมชําระค่าโอนตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมโดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วย
ตนเองที สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั งยื นเอกสารที เกี ยวข้องตามรายละเอียดที ระบุไว้ในบัญชี และส่งมอบให้กับริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรอบคําขอโอนให้กับผุ้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนพร้อมทั งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันที ที การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ นลง

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี –

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ตามที กฏหมายกําหนด

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที มีการถือครองหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วย
ลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ในข้อ 28

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี ยคืนจากผู้ชําระบัญชี ในกรณีที มีการเลิกกองทุนรวม

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษี
(ก) กฎกระทรวง ฉบับที  246/2547 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที  31 สิงหาคม พ.ศ
2547
(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  133) เรื อง การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ลงวันที  3 กันยายน พ.ศ. 2547

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

14.2.1 หนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและคําขอใช้บริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์(ถ้ามี) ที กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 และผู้สั ง
ซื อได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ในนามของบริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรอง
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรกหรือวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนของรอบนั นๆ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ ออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั งซื อเป็นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็น
หลักฐานในการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

14.3 เอกสารสิทธิแสดงภาษี
สําหรับผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที 1 มกราคม 2563
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวนี ยังคงมีสถานะเป็นกองทุนรวมตามกฎหมายอยู่ แต่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีดังกล่าวอีกต่อไป ทั งนี เพื อมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเกิดความเข้าใจผิด บริษัทจัดการจําเป็นต้องแก้ไขชื อกองทุนโดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้หน่วยลงทุนแล้ว

(1) หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทําธุรกรรมการซื อ หรือขาย หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลักฐานใน
การยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด ทั งนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะยุติการออกและส่งมอบหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมสําหรับยอดซื อหน่วยลงทุนตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไปในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเอง หรือบริษัท
จัดการอื น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอีกกองทุนหนึ งภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที ซื อใหม่จากบริษัทจัดการในปีภาษีนั น
ๆ เท่านั น เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด

(2) หนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ มเติม และเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(3) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอีกกองทุนหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือ
รับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่ถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั ง
โอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื อง และเพื อให้เก็บไว้
เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(4) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากเงินปันผลหรือจากการขายคืนหน่วยลงทุน

กรณีผิดเงื อนไขบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่ายจากผลประโยชน์ที ได้รับ
จากเงินปันผลหรือจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีมิใช่ด้วยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ตามกฎหมายภาษีอากร (ถ้า
มี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนในปีภาษีนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การรับชําระหนี เพื อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื น : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 
16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น
16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัท
จัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษ ซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าใน
ขณะนั นการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องนั นในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สิน
ที กองทุนรวมจะได้จากการรับชําระหนี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการชําระ
หนี 

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

16.4 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฎชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนดเท่านั น

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน : 

18.1. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกินหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

18.2. ข้อจํากัดถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
(ช) กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตา (ก) ถึง (ฉ)
(ฌ) นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฏหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น
ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น
(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ งปี เว้นแต่ได้รับผ่อนผัน
จากสํานักงาเนื องจากมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว
เป็นสําคัญ
ทั งนี กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี 
(1) การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง

แสวงหาประโยชน์อื นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั วไปที พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
(2) มีกระบวนการที ทําให้มั นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือเกินกว่าข้อ

จํากัดการถือหน่วยลงทุน ซึ งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้
18.3. เงื อนไขเกี ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(1)  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนของบุคคล

ใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจํากัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสาระสําคัญดังต่อไปนี 

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจํากัดสิทธิรับเงินปันผลในส่วน
ที ถือเกินนัน้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี 

1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ มเติม
2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 2

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที ถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดําเนินการเพื อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดัง
กล่าวออกจากทรัพย์สินอื นของกองทุนรวม โดยไม่นํามารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
(3) กรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับ

คะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวใดมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 

(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจํานวนดังนี ในวันทําการใด

(ก)  ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปหรือกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือ
น้อยกว่า 35 ราย

(ข) ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย เว้นแต่เป็นกอง
ทุนรวมที มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนทั งหมดให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนเป็นช่วง(interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น ความใน (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัท
จัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็น ประโยชน์ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

ในกรณีที กองทุนรวมซึ งมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งตาม (2) วรรคหนึ ง เป็นกองทุนรวมที มีหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาด
เงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นเพื อประโยชน์สูงสุดของผุ้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการอาจปิดชนิดหน่วยลงทุน หรือหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทุนนั นๆ หากปรากฏว่าชนิดหน่วย
ลงทุนนั นไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเหลือแล้วและไม่เปิดเสนอขายเพิ มเติม ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เพื อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว
(ก) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที  5 ที ปรากฏตามเหตุตาม 22.1.1 (1) หรือตั งแต่วัน
ทําการที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.2  22.1.3 หรือ 22.1.4
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ภายใ 3 วันทําการนับตั งแต่วันทําการ ที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือตั งแต่วัน
ทําการที ปรากกฎเหตุตามข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตาม
แนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(2)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดย
ครบถ้วนดังนี 

2.1 เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน

2.2 เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

(ค) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1  หรือ
ข้อ 22.1.2 หรือ 22.1.3 เพื อรวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ

(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ตาม (ก) ถึง (ง) ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

เมื อได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชี
ของกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

เมื อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อดําเนินการคิด
คํานวณรวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม
รวมทั งทําการอย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนรวมให้เสร็จสิ น และผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนดสําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ เมื อได้ชําระ
บัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ผู้ชําระบัญชี
จะโอนทรัพย์สินคงค้างใด ๆ ที เหลืออยู่ภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วให้ตกเป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

27/12/2562 ข้อผูกพัน  [0257/2550] หน้า 10 / 15



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 19 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์
เลขที  287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026246333 โทรสาร 026246330

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

19th Floor Liberty Square

287 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel. 026246333 Fax 026246330

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี 

(1) การบริหารกองทุนรวม

ก) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน เปลี ยนแปลง เพิ มเติม
หลักทรัพย์ที ลงทุนไว้นั นตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย
และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที ได้รับอนุมัติ ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นหลัก

ง) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

จ) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวัน
ทําการรับซื อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในวันที  20 ของเดือนถัดไป โดยยื นผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ช) สงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็นเพื อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน

ฌ) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม “ข้อ 19. วิธีการแก้ไข เพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม

ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั ง
ซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื น ๆ ตามอัตราที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุนรวม

ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั งผู้ดูแล
ผลประโยชน์อื นแทนตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในข้อ การเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี 
โดยได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

ข) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ง) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน

จ) แต่งตั งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดําเนินการอื นๆ

ก) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื นเพื อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

ข) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

ค) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ง) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปี
บัญชีนั น

จ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนเปิดของรอบระยะเวลา
หกเดือนนั นและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ฉ) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งให้แก่
สํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

ช) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไข เพิ มเติมจํานวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

ซ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่า
ธรรมเนียมตามอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

ฌ) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทุกวันทําการนั น

ญ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ

ฎ) จัดทํารายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมี
มูลค่าเกินอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
มาเพิ มเติม

ฏ) จัดให้มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อ 5, 6 และข้อ 7

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ถนนพระรามที  3  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท ์022964769,
โทรสาร 026831297 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญา ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบซึ งได้ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ”

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ม.125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี ชวนของกอง
ทุนรวม

(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

(5) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้วตามข้อ 16.

(6) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที 
บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจํานวนหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกจากการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนในแต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(8) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพื อผลประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย
การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนิน
การรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัทจัดการ

(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

9.1 รายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล
ดอกเบี ยและอื น ๆ

9.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.4 รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวันและคํานวณดอกเบี ยค้างรับ

9.5 รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์
พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ (ถ้ามี)

9.6 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์

9.7 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน

9.8 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม

(10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว

(12) ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั งนี จะต้องไม่เข้ามามีอํานาจต่อ
การตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(13) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ในกรณีที ผู้ชําระบัญชี
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(16) ให้ความเห็นชอบเกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําปี ตามหลัก
เกณฑ์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที เป็นธรรม ในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(18) ดําเนินการอื น ๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี 
1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใด
และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญาที สอดคล้องกับประกาศ
คําสั งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น
ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที กําหนดตามวรรคหนึ งบริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนตัวผู้
ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื อได้รับอนุญาต
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
ในกรณีที มีเหตุต้องเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่ว่าเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้าที จนกว่าจะมีการแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่ ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10210                      โทรศัพท ์02296
4769 โทรสาร 026831297

หรือที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หรือที ศูนย์รับฝากต่างประเทศ
ทั งนี หากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะเปิดบัญชีรักษาทรัพย์สินไว้ที ศูนย์รับฝากต่างประเทศ
(International Clearing Bank) โดยแบ่งแยกบัญชีที เก็บรักษาหลักทรัพย์ของกองทุนอย่างชัดเจน ซึ งเมื อกองทุนมีคําสั งให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับหรือส่งมอบทรัพย์สินในต่างประเทศให้กับคู่ค้าอื น (Counter Party) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะส่งคําสั งต่อไป
ยังศูนย์รับฝากต่างประเทศเพื อให้ศูนย์รับฝากต่างประเทศรับหรือส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนแก่คู่ค้า โดยเมื อศูนย์รับฝากต่าง
ประเทศได้รับหรือส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว ก็จะรายงานยืนยันกลับมายังผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อไป

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72 ชั น 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท ์0264501079 โทรสาร 026450110 

ชื อ : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ที อยู่ :  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72 ชั น 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศัพท ์0264501079 โทรสาร 026450110 

ชื อ : นาย พจน์ อัศวสันติชัย
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

ชื อ : นาย พิชัย ดัชณาภิรมย์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

ชื อ : นางสาว จันทรา ว่องศรีอุดมพร
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ชั น 14 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์022964864 โทรสาร 026831298 

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ :   ไม่มี – 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  287 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์ ชั น 1517 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์0269550023 โทรสาร 026311709 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนดและเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน ใบคําสั งเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายใบคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายหรือเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ สถานที ติดต่อของผุ้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
(3) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการสั งซื อขายหน่วยลงทุน
(4) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อและชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที 
ระบุในโครงการ
(5) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อที ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(6) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น
(7) อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที 
ปรึกษาการลงทุนให้แก่บริษัทจัดการเพื อให้คําแนะนําด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆตาม
นโยบายการลงทุนของกองทุน เพื อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการจัดตั งจะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงาน
ของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั งนี การแต่งตั งที ปรึกษาต้องได้รับการเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อนบริษัทจัดการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที ปรึกษาการลงทุนซึ งบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที บริษัทจัดการได้รับจากกองทุน

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

 ไม่มี –

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 16 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที จะต้องรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวัน
ทําการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนซึ งคํานวณตามหัวข้อ “ วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที บริษัทจัดการดําเนินการตามที กําหนดไว้ใน
หัวข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน”

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถ
ชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน”

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน
พร้อมชําระค่าโอนตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมโดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วย
ตนเองที สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั งยื นเอกสารที เกี ยวข้องตามรายละเอียดที ระบุไว้ในบัญชี และส่งมอบให้กับริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรอบคําขอโอนให้กับผุ้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนพร้อมทั งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันที ที การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ นลง

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี –

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ตามที กฏหมายกําหนด

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที มีการถือครองหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วย
ลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ในข้อ 28

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี ยคืนจากผู้ชําระบัญชี ในกรณีที มีการเลิกกองทุนรวม

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษี
(ก) กฎกระทรวง ฉบับที  246/2547 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที  31 สิงหาคม พ.ศ
2547
(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  133) เรื อง การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ลงวันที  3 กันยายน พ.ศ. 2547

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

14.2.1 หนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและคําขอใช้บริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์(ถ้ามี) ที กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 และผู้สั ง
ซื อได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ในนามของบริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรอง
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรกหรือวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนของรอบนั นๆ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ ออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั งซื อเป็นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็น
หลักฐานในการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

14.3 เอกสารสิทธิแสดงภาษี
สําหรับผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที 1 มกราคม 2563
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวนี ยังคงมีสถานะเป็นกองทุนรวมตามกฎหมายอยู่ แต่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีดังกล่าวอีกต่อไป ทั งนี เพื อมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเกิดความเข้าใจผิด บริษัทจัดการจําเป็นต้องแก้ไขชื อกองทุนโดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้หน่วยลงทุนแล้ว

(1) หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทําธุรกรรมการซื อ หรือขาย หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลักฐานใน
การยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด ทั งนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะยุติการออกและส่งมอบหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมสําหรับยอดซื อหน่วยลงทุนตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไปในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเอง หรือบริษัท
จัดการอื น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอีกกองทุนหนึ งภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที ซื อใหม่จากบริษัทจัดการในปีภาษีนั น
ๆ เท่านั น เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด

(2) หนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ มเติม และเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(3) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอีกกองทุนหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือ
รับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่ถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั ง
โอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื อง และเพื อให้เก็บไว้
เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(4) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากเงินปันผลหรือจากการขายคืนหน่วยลงทุน

กรณีผิดเงื อนไขบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่ายจากผลประโยชน์ที ได้รับ
จากเงินปันผลหรือจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีมิใช่ด้วยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ตามกฎหมายภาษีอากร (ถ้า
มี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนในปีภาษีนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การรับชําระหนี เพื อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื น : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 
16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น
16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัท
จัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษ ซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าใน
ขณะนั นการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องนั นในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สิน
ที กองทุนรวมจะได้จากการรับชําระหนี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการชําระ
หนี 

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

16.4 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฎชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนดเท่านั น

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน : 

18.1. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกินหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

18.2. ข้อจํากัดถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
(ช) กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตา (ก) ถึง (ฉ)
(ฌ) นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฏหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น
ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น
(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ งปี เว้นแต่ได้รับผ่อนผัน
จากสํานักงาเนื องจากมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว
เป็นสําคัญ
ทั งนี กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี 
(1) การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง

แสวงหาประโยชน์อื นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั วไปที พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
(2) มีกระบวนการที ทําให้มั นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือเกินกว่าข้อ

จํากัดการถือหน่วยลงทุน ซึ งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้
18.3. เงื อนไขเกี ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(1)  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนของบุคคล

ใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจํากัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสาระสําคัญดังต่อไปนี 

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจํากัดสิทธิรับเงินปันผลในส่วน
ที ถือเกินนัน้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี 

1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ มเติม
2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 2

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที ถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดําเนินการเพื อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดัง
กล่าวออกจากทรัพย์สินอื นของกองทุนรวม โดยไม่นํามารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
(3) กรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับ

คะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวใดมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 

(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจํานวนดังนี ในวันทําการใด

(ก)  ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปหรือกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือ
น้อยกว่า 35 ราย

(ข) ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย เว้นแต่เป็นกอง
ทุนรวมที มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนทั งหมดให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนเป็นช่วง(interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น ความใน (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัท
จัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็น ประโยชน์ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

ในกรณีที กองทุนรวมซึ งมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งตาม (2) วรรคหนึ ง เป็นกองทุนรวมที มีหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาด
เงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นเพื อประโยชน์สูงสุดของผุ้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการอาจปิดชนิดหน่วยลงทุน หรือหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทุนนั นๆ หากปรากฏว่าชนิดหน่วย
ลงทุนนั นไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเหลือแล้วและไม่เปิดเสนอขายเพิ มเติม ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เพื อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว
(ก) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที  5 ที ปรากฏตามเหตุตาม 22.1.1 (1) หรือตั งแต่วัน
ทําการที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.2  22.1.3 หรือ 22.1.4
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ภายใ 3 วันทําการนับตั งแต่วันทําการ ที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือตั งแต่วัน
ทําการที ปรากกฎเหตุตามข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตาม
แนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(2)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดย
ครบถ้วนดังนี 

2.1 เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน

2.2 เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

(ค) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1  หรือ
ข้อ 22.1.2 หรือ 22.1.3 เพื อรวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ

(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ตาม (ก) ถึง (ง) ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

เมื อได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชี
ของกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

เมื อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อดําเนินการคิด
คํานวณรวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม
รวมทั งทําการอย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนรวมให้เสร็จสิ น และผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนดสําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ เมื อได้ชําระ
บัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ผู้ชําระบัญชี
จะโอนทรัพย์สินคงค้างใด ๆ ที เหลืออยู่ภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วให้ตกเป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

27/12/2562 ข้อผูกพัน  [0257/2550] หน้า 11 / 15



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 19 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์
เลขที  287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026246333 โทรสาร 026246330

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

19th Floor Liberty Square

287 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel. 026246333 Fax 026246330

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี 

(1) การบริหารกองทุนรวม

ก) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน เปลี ยนแปลง เพิ มเติม
หลักทรัพย์ที ลงทุนไว้นั นตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย
และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที ได้รับอนุมัติ ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นหลัก

ง) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

จ) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวัน
ทําการรับซื อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในวันที  20 ของเดือนถัดไป โดยยื นผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ช) สงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็นเพื อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน

ฌ) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม “ข้อ 19. วิธีการแก้ไข เพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม

ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั ง
ซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื น ๆ ตามอัตราที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุนรวม

ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั งผู้ดูแล
ผลประโยชน์อื นแทนตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในข้อ การเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี 
โดยได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

ข) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ง) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน

จ) แต่งตั งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดําเนินการอื นๆ

ก) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื นเพื อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

ข) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

ค) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ง) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปี
บัญชีนั น

จ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนเปิดของรอบระยะเวลา
หกเดือนนั นและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ฉ) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งให้แก่
สํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

ช) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไข เพิ มเติมจํานวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

ซ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่า
ธรรมเนียมตามอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

ฌ) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทุกวันทําการนั น

ญ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ

ฎ) จัดทํารายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมี
มูลค่าเกินอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
มาเพิ มเติม

ฏ) จัดให้มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อ 5, 6 และข้อ 7

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ถนนพระรามที  3  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท ์022964769,
โทรสาร 026831297 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญา ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบซึ งได้ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ”

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ม.125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี ชวนของกอง
ทุนรวม

(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

(5) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้วตามข้อ 16.

(6) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที 
บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจํานวนหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกจากการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนในแต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(8) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพื อผลประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย
การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนิน
การรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัทจัดการ

(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

9.1 รายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล
ดอกเบี ยและอื น ๆ

9.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.4 รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวันและคํานวณดอกเบี ยค้างรับ

9.5 รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์
พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ (ถ้ามี)

9.6 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์

9.7 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน

9.8 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม

(10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว

(12) ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั งนี จะต้องไม่เข้ามามีอํานาจต่อ
การตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(13) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ในกรณีที ผู้ชําระบัญชี
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(16) ให้ความเห็นชอบเกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําปี ตามหลัก
เกณฑ์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที เป็นธรรม ในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(18) ดําเนินการอื น ๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี 
1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใด
และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญาที สอดคล้องกับประกาศ
คําสั งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น
ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที กําหนดตามวรรคหนึ งบริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนตัวผู้
ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื อได้รับอนุญาต
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
ในกรณีที มีเหตุต้องเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่ว่าเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้าที จนกว่าจะมีการแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่ ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10210                      โทรศัพท ์02296
4769 โทรสาร 026831297

หรือที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หรือที ศูนย์รับฝากต่างประเทศ
ทั งนี หากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะเปิดบัญชีรักษาทรัพย์สินไว้ที ศูนย์รับฝากต่างประเทศ
(International Clearing Bank) โดยแบ่งแยกบัญชีที เก็บรักษาหลักทรัพย์ของกองทุนอย่างชัดเจน ซึ งเมื อกองทุนมีคําสั งให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับหรือส่งมอบทรัพย์สินในต่างประเทศให้กับคู่ค้าอื น (Counter Party) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะส่งคําสั งต่อไป
ยังศูนย์รับฝากต่างประเทศเพื อให้ศูนย์รับฝากต่างประเทศรับหรือส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนแก่คู่ค้า โดยเมื อศูนย์รับฝากต่าง
ประเทศได้รับหรือส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว ก็จะรายงานยืนยันกลับมายังผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อไป

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72 ชั น 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท ์0264501079 โทรสาร 026450110 

ชื อ : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ที อยู่ :  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72 ชั น 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศัพท ์0264501079 โทรสาร 026450110 

ชื อ : นาย พจน์ อัศวสันติชัย
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

ชื อ : นาย พิชัย ดัชณาภิรมย์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

ชื อ : นางสาว จันทรา ว่องศรีอุดมพร
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ชั น 14 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์022964864 โทรสาร 026831298 

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ :   ไม่มี – 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  287 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์ ชั น 1517 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์0269550023 โทรสาร 026311709 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนดและเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน ใบคําสั งเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายใบคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายหรือเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ สถานที ติดต่อของผุ้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
(3) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการสั งซื อขายหน่วยลงทุน
(4) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อและชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที 
ระบุในโครงการ
(5) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อที ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(6) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น
(7) อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที 
ปรึกษาการลงทุนให้แก่บริษัทจัดการเพื อให้คําแนะนําด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆตาม
นโยบายการลงทุนของกองทุน เพื อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการจัดตั งจะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงาน
ของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั งนี การแต่งตั งที ปรึกษาต้องได้รับการเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อนบริษัทจัดการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที ปรึกษาการลงทุนซึ งบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที บริษัทจัดการได้รับจากกองทุน

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

 ไม่มี –

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 16 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที จะต้องรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวัน
ทําการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนซึ งคํานวณตามหัวข้อ “ วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที บริษัทจัดการดําเนินการตามที กําหนดไว้ใน
หัวข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน”

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถ
ชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน”

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน
พร้อมชําระค่าโอนตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมโดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วย
ตนเองที สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั งยื นเอกสารที เกี ยวข้องตามรายละเอียดที ระบุไว้ในบัญชี และส่งมอบให้กับริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรอบคําขอโอนให้กับผุ้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนพร้อมทั งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันที ที การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ นลง

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี –

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ตามที กฏหมายกําหนด

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที มีการถือครองหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วย
ลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ในข้อ 28

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี ยคืนจากผู้ชําระบัญชี ในกรณีที มีการเลิกกองทุนรวม

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษี
(ก) กฎกระทรวง ฉบับที  246/2547 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที  31 สิงหาคม พ.ศ
2547
(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  133) เรื อง การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ลงวันที  3 กันยายน พ.ศ. 2547

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

14.2.1 หนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและคําขอใช้บริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์(ถ้ามี) ที กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 และผู้สั ง
ซื อได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ในนามของบริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรอง
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรกหรือวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนของรอบนั นๆ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ ออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั งซื อเป็นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็น
หลักฐานในการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

14.3 เอกสารสิทธิแสดงภาษี
สําหรับผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที 1 มกราคม 2563
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวนี ยังคงมีสถานะเป็นกองทุนรวมตามกฎหมายอยู่ แต่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีดังกล่าวอีกต่อไป ทั งนี เพื อมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเกิดความเข้าใจผิด บริษัทจัดการจําเป็นต้องแก้ไขชื อกองทุนโดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้หน่วยลงทุนแล้ว

(1) หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทําธุรกรรมการซื อ หรือขาย หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลักฐานใน
การยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด ทั งนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะยุติการออกและส่งมอบหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมสําหรับยอดซื อหน่วยลงทุนตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไปในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเอง หรือบริษัท
จัดการอื น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอีกกองทุนหนึ งภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที ซื อใหม่จากบริษัทจัดการในปีภาษีนั น
ๆ เท่านั น เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด

(2) หนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ มเติม และเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(3) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอีกกองทุนหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือ
รับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่ถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั ง
โอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื อง และเพื อให้เก็บไว้
เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(4) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากเงินปันผลหรือจากการขายคืนหน่วยลงทุน

กรณีผิดเงื อนไขบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่ายจากผลประโยชน์ที ได้รับ
จากเงินปันผลหรือจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีมิใช่ด้วยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ตามกฎหมายภาษีอากร (ถ้า
มี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนในปีภาษีนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การรับชําระหนี เพื อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื น : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 
16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น
16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัท
จัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษ ซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าใน
ขณะนั นการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องนั นในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สิน
ที กองทุนรวมจะได้จากการรับชําระหนี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการชําระ
หนี 

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

16.4 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฎชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนดเท่านั น

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน : 

18.1. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกินหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

18.2. ข้อจํากัดถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
(ช) กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตา (ก) ถึง (ฉ)
(ฌ) นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฏหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น
ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น
(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ งปี เว้นแต่ได้รับผ่อนผัน
จากสํานักงาเนื องจากมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว
เป็นสําคัญ
ทั งนี กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี 
(1) การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง

แสวงหาประโยชน์อื นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั วไปที พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
(2) มีกระบวนการที ทําให้มั นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือเกินกว่าข้อ

จํากัดการถือหน่วยลงทุน ซึ งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้
18.3. เงื อนไขเกี ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(1)  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนของบุคคล

ใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจํากัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสาระสําคัญดังต่อไปนี 

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจํากัดสิทธิรับเงินปันผลในส่วน
ที ถือเกินนัน้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี 

1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ มเติม
2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 2

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที ถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดําเนินการเพื อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดัง
กล่าวออกจากทรัพย์สินอื นของกองทุนรวม โดยไม่นํามารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
(3) กรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับ

คะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวใดมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 

(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจํานวนดังนี ในวันทําการใด

(ก)  ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปหรือกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือ
น้อยกว่า 35 ราย

(ข) ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย เว้นแต่เป็นกอง
ทุนรวมที มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนทั งหมดให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนเป็นช่วง(interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น ความใน (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัท
จัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็น ประโยชน์ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

ในกรณีที กองทุนรวมซึ งมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งตาม (2) วรรคหนึ ง เป็นกองทุนรวมที มีหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาด
เงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นเพื อประโยชน์สูงสุดของผุ้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการอาจปิดชนิดหน่วยลงทุน หรือหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทุนนั นๆ หากปรากฏว่าชนิดหน่วย
ลงทุนนั นไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเหลือแล้วและไม่เปิดเสนอขายเพิ มเติม ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เพื อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว
(ก) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที  5 ที ปรากฏตามเหตุตาม 22.1.1 (1) หรือตั งแต่วัน
ทําการที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.2  22.1.3 หรือ 22.1.4
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ภายใ 3 วันทําการนับตั งแต่วันทําการ ที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือตั งแต่วัน
ทําการที ปรากกฎเหตุตามข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตาม
แนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(2)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดย
ครบถ้วนดังนี 

2.1 เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน

2.2 เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

(ค) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1  หรือ
ข้อ 22.1.2 หรือ 22.1.3 เพื อรวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ

(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ตาม (ก) ถึง (ง) ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

เมื อได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชี
ของกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

เมื อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อดําเนินการคิด
คํานวณรวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม
รวมทั งทําการอย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนรวมให้เสร็จสิ น และผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนดสําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ เมื อได้ชําระ
บัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ผู้ชําระบัญชี
จะโอนทรัพย์สินคงค้างใด ๆ ที เหลืออยู่ภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วให้ตกเป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

27/12/2562 ข้อผูกพัน  [0257/2550] หน้า 12 / 15



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 19 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์
เลขที  287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026246333 โทรสาร 026246330

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

19th Floor Liberty Square

287 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel. 026246333 Fax 026246330

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี 

(1) การบริหารกองทุนรวม

ก) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน เปลี ยนแปลง เพิ มเติม
หลักทรัพย์ที ลงทุนไว้นั นตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย
และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที ได้รับอนุมัติ ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นหลัก

ง) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

จ) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวัน
ทําการรับซื อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในวันที  20 ของเดือนถัดไป โดยยื นผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ช) สงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็นเพื อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน

ฌ) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม “ข้อ 19. วิธีการแก้ไข เพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม

ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั ง
ซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื น ๆ ตามอัตราที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุนรวม

ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั งผู้ดูแล
ผลประโยชน์อื นแทนตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในข้อ การเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี 
โดยได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

ข) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ง) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน

จ) แต่งตั งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดําเนินการอื นๆ

ก) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื นเพื อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

ข) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

ค) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ง) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปี
บัญชีนั น

จ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนเปิดของรอบระยะเวลา
หกเดือนนั นและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ฉ) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งให้แก่
สํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

ช) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไข เพิ มเติมจํานวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

ซ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่า
ธรรมเนียมตามอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

ฌ) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทุกวันทําการนั น

ญ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ

ฎ) จัดทํารายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมี
มูลค่าเกินอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
มาเพิ มเติม

ฏ) จัดให้มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อ 5, 6 และข้อ 7

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ถนนพระรามที  3  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท ์022964769,
โทรสาร 026831297 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญา ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบซึ งได้ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ”

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ม.125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี ชวนของกอง
ทุนรวม

(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

(5) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้วตามข้อ 16.

(6) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที 
บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจํานวนหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกจากการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนในแต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(8) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพื อผลประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย
การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนิน
การรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัทจัดการ

(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

9.1 รายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล
ดอกเบี ยและอื น ๆ

9.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.4 รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวันและคํานวณดอกเบี ยค้างรับ

9.5 รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์
พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ (ถ้ามี)

9.6 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์

9.7 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน

9.8 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม

(10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว

(12) ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั งนี จะต้องไม่เข้ามามีอํานาจต่อ
การตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(13) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ในกรณีที ผู้ชําระบัญชี
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(16) ให้ความเห็นชอบเกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําปี ตามหลัก
เกณฑ์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที เป็นธรรม ในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(18) ดําเนินการอื น ๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี 
1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใด
และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญาที สอดคล้องกับประกาศ
คําสั งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น
ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที กําหนดตามวรรคหนึ งบริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนตัวผู้
ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื อได้รับอนุญาต
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
ในกรณีที มีเหตุต้องเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่ว่าเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้าที จนกว่าจะมีการแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่ ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10210                      โทรศัพท ์02296
4769 โทรสาร 026831297

หรือที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หรือที ศูนย์รับฝากต่างประเทศ
ทั งนี หากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะเปิดบัญชีรักษาทรัพย์สินไว้ที ศูนย์รับฝากต่างประเทศ
(International Clearing Bank) โดยแบ่งแยกบัญชีที เก็บรักษาหลักทรัพย์ของกองทุนอย่างชัดเจน ซึ งเมื อกองทุนมีคําสั งให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับหรือส่งมอบทรัพย์สินในต่างประเทศให้กับคู่ค้าอื น (Counter Party) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะส่งคําสั งต่อไป
ยังศูนย์รับฝากต่างประเทศเพื อให้ศูนย์รับฝากต่างประเทศรับหรือส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนแก่คู่ค้า โดยเมื อศูนย์รับฝากต่าง
ประเทศได้รับหรือส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว ก็จะรายงานยืนยันกลับมายังผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อไป

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72 ชั น 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท ์0264501079 โทรสาร 026450110 

ชื อ : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ที อยู่ :  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72 ชั น 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศัพท ์0264501079 โทรสาร 026450110 

ชื อ : นาย พจน์ อัศวสันติชัย
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

ชื อ : นาย พิชัย ดัชณาภิรมย์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

ชื อ : นางสาว จันทรา ว่องศรีอุดมพร
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ชั น 14 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์022964864 โทรสาร 026831298 

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ :   ไม่มี – 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  287 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์ ชั น 1517 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์0269550023 โทรสาร 026311709 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนดและเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน ใบคําสั งเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายใบคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายหรือเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ สถานที ติดต่อของผุ้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
(3) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการสั งซื อขายหน่วยลงทุน
(4) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อและชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที 
ระบุในโครงการ
(5) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อที ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(6) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น
(7) อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที 
ปรึกษาการลงทุนให้แก่บริษัทจัดการเพื อให้คําแนะนําด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆตาม
นโยบายการลงทุนของกองทุน เพื อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการจัดตั งจะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงาน
ของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั งนี การแต่งตั งที ปรึกษาต้องได้รับการเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อนบริษัทจัดการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที ปรึกษาการลงทุนซึ งบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที บริษัทจัดการได้รับจากกองทุน

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

 ไม่มี –

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 16 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที จะต้องรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวัน
ทําการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนซึ งคํานวณตามหัวข้อ “ วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที บริษัทจัดการดําเนินการตามที กําหนดไว้ใน
หัวข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน”

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถ
ชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน”

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน
พร้อมชําระค่าโอนตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมโดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วย
ตนเองที สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั งยื นเอกสารที เกี ยวข้องตามรายละเอียดที ระบุไว้ในบัญชี และส่งมอบให้กับริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรอบคําขอโอนให้กับผุ้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนพร้อมทั งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันที ที การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ นลง

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี –

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ตามที กฏหมายกําหนด

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที มีการถือครองหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วย
ลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ในข้อ 28

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี ยคืนจากผู้ชําระบัญชี ในกรณีที มีการเลิกกองทุนรวม

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษี
(ก) กฎกระทรวง ฉบับที  246/2547 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที  31 สิงหาคม พ.ศ
2547
(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  133) เรื อง การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ลงวันที  3 กันยายน พ.ศ. 2547

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

14.2.1 หนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและคําขอใช้บริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์(ถ้ามี) ที กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 และผู้สั ง
ซื อได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ในนามของบริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรอง
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรกหรือวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนของรอบนั นๆ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ ออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั งซื อเป็นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็น
หลักฐานในการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

14.3 เอกสารสิทธิแสดงภาษี
สําหรับผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที 1 มกราคม 2563
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวนี ยังคงมีสถานะเป็นกองทุนรวมตามกฎหมายอยู่ แต่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีดังกล่าวอีกต่อไป ทั งนี เพื อมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเกิดความเข้าใจผิด บริษัทจัดการจําเป็นต้องแก้ไขชื อกองทุนโดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้หน่วยลงทุนแล้ว

(1) หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทําธุรกรรมการซื อ หรือขาย หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลักฐานใน
การยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด ทั งนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะยุติการออกและส่งมอบหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมสําหรับยอดซื อหน่วยลงทุนตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไปในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเอง หรือบริษัท
จัดการอื น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอีกกองทุนหนึ งภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที ซื อใหม่จากบริษัทจัดการในปีภาษีนั น
ๆ เท่านั น เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด

(2) หนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ มเติม และเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(3) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอีกกองทุนหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือ
รับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่ถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั ง
โอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื อง และเพื อให้เก็บไว้
เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(4) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากเงินปันผลหรือจากการขายคืนหน่วยลงทุน

กรณีผิดเงื อนไขบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่ายจากผลประโยชน์ที ได้รับ
จากเงินปันผลหรือจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีมิใช่ด้วยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ตามกฎหมายภาษีอากร (ถ้า
มี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนในปีภาษีนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การรับชําระหนี เพื อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื น : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 
16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น
16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัท
จัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษ ซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าใน
ขณะนั นการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องนั นในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สิน
ที กองทุนรวมจะได้จากการรับชําระหนี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการชําระ
หนี 

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

16.4 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฎชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนดเท่านั น

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน : 

18.1. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกินหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

18.2. ข้อจํากัดถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
(ช) กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตา (ก) ถึง (ฉ)
(ฌ) นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฏหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น
ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น
(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ งปี เว้นแต่ได้รับผ่อนผัน
จากสํานักงาเนื องจากมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว
เป็นสําคัญ
ทั งนี กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี 
(1) การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง

แสวงหาประโยชน์อื นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั วไปที พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
(2) มีกระบวนการที ทําให้มั นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือเกินกว่าข้อ

จํากัดการถือหน่วยลงทุน ซึ งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้
18.3. เงื อนไขเกี ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(1)  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนของบุคคล

ใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจํากัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสาระสําคัญดังต่อไปนี 

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจํากัดสิทธิรับเงินปันผลในส่วน
ที ถือเกินนัน้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี 

1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ มเติม
2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 2

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที ถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดําเนินการเพื อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดัง
กล่าวออกจากทรัพย์สินอื นของกองทุนรวม โดยไม่นํามารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
(3) กรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับ

คะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวใดมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 

(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจํานวนดังนี ในวันทําการใด

(ก)  ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปหรือกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือ
น้อยกว่า 35 ราย

(ข) ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย เว้นแต่เป็นกอง
ทุนรวมที มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนทั งหมดให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนเป็นช่วง(interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น ความใน (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัท
จัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็น ประโยชน์ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

ในกรณีที กองทุนรวมซึ งมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งตาม (2) วรรคหนึ ง เป็นกองทุนรวมที มีหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาด
เงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นเพื อประโยชน์สูงสุดของผุ้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการอาจปิดชนิดหน่วยลงทุน หรือหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทุนนั นๆ หากปรากฏว่าชนิดหน่วย
ลงทุนนั นไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเหลือแล้วและไม่เปิดเสนอขายเพิ มเติม ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เพื อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว
(ก) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที  5 ที ปรากฏตามเหตุตาม 22.1.1 (1) หรือตั งแต่วัน
ทําการที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.2  22.1.3 หรือ 22.1.4
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ภายใ 3 วันทําการนับตั งแต่วันทําการ ที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือตั งแต่วัน
ทําการที ปรากกฎเหตุตามข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตาม
แนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(2)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดย
ครบถ้วนดังนี 

2.1 เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน

2.2 เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

(ค) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1  หรือ
ข้อ 22.1.2 หรือ 22.1.3 เพื อรวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ

(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ตาม (ก) ถึง (ง) ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

เมื อได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชี
ของกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

เมื อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อดําเนินการคิด
คํานวณรวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม
รวมทั งทําการอย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนรวมให้เสร็จสิ น และผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนดสําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ เมื อได้ชําระ
บัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ผู้ชําระบัญชี
จะโอนทรัพย์สินคงค้างใด ๆ ที เหลืออยู่ภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วให้ตกเป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

27/12/2562 ข้อผูกพัน  [0257/2550] หน้า 13 / 15



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 19 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์
เลขที  287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026246333 โทรสาร 026246330

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

19th Floor Liberty Square

287 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel. 026246333 Fax 026246330

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี 

(1) การบริหารกองทุนรวม

ก) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน เปลี ยนแปลง เพิ มเติม
หลักทรัพย์ที ลงทุนไว้นั นตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย
และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที ได้รับอนุมัติ ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นหลัก

ง) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

จ) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวัน
ทําการรับซื อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในวันที  20 ของเดือนถัดไป โดยยื นผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ช) สงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็นเพื อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน

ฌ) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม “ข้อ 19. วิธีการแก้ไข เพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม

ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั ง
ซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื น ๆ ตามอัตราที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุนรวม

ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั งผู้ดูแล
ผลประโยชน์อื นแทนตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในข้อ การเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี 
โดยได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

ข) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ง) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน

จ) แต่งตั งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดําเนินการอื นๆ

ก) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื นเพื อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

ข) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

ค) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ง) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปี
บัญชีนั น

จ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนเปิดของรอบระยะเวลา
หกเดือนนั นและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ฉ) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งให้แก่
สํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

ช) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไข เพิ มเติมจํานวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

ซ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่า
ธรรมเนียมตามอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

ฌ) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทุกวันทําการนั น

ญ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ

ฎ) จัดทํารายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมี
มูลค่าเกินอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
มาเพิ มเติม

ฏ) จัดให้มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อ 5, 6 และข้อ 7

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ถนนพระรามที  3  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท ์022964769,
โทรสาร 026831297 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญา ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบซึ งได้ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ”

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ม.125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี ชวนของกอง
ทุนรวม

(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

(5) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้วตามข้อ 16.

(6) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที 
บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจํานวนหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกจากการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนในแต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(8) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพื อผลประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย
การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนิน
การรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัทจัดการ

(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

9.1 รายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล
ดอกเบี ยและอื น ๆ

9.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.4 รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวันและคํานวณดอกเบี ยค้างรับ

9.5 รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์
พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ (ถ้ามี)

9.6 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์

9.7 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน

9.8 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม

(10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว

(12) ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั งนี จะต้องไม่เข้ามามีอํานาจต่อ
การตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(13) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ในกรณีที ผู้ชําระบัญชี
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(16) ให้ความเห็นชอบเกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําปี ตามหลัก
เกณฑ์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที เป็นธรรม ในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(18) ดําเนินการอื น ๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี 
1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใด
และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญาที สอดคล้องกับประกาศ
คําสั งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น
ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที กําหนดตามวรรคหนึ งบริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนตัวผู้
ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื อได้รับอนุญาต
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
ในกรณีที มีเหตุต้องเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่ว่าเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้าที จนกว่าจะมีการแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่ ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10210                      โทรศัพท ์02296
4769 โทรสาร 026831297

หรือที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หรือที ศูนย์รับฝากต่างประเทศ
ทั งนี หากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะเปิดบัญชีรักษาทรัพย์สินไว้ที ศูนย์รับฝากต่างประเทศ
(International Clearing Bank) โดยแบ่งแยกบัญชีที เก็บรักษาหลักทรัพย์ของกองทุนอย่างชัดเจน ซึ งเมื อกองทุนมีคําสั งให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับหรือส่งมอบทรัพย์สินในต่างประเทศให้กับคู่ค้าอื น (Counter Party) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะส่งคําสั งต่อไป
ยังศูนย์รับฝากต่างประเทศเพื อให้ศูนย์รับฝากต่างประเทศรับหรือส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนแก่คู่ค้า โดยเมื อศูนย์รับฝากต่าง
ประเทศได้รับหรือส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว ก็จะรายงานยืนยันกลับมายังผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อไป

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72 ชั น 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท ์0264501079 โทรสาร 026450110 

ชื อ : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ที อยู่ :  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72 ชั น 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศัพท ์0264501079 โทรสาร 026450110 

ชื อ : นาย พจน์ อัศวสันติชัย
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

ชื อ : นาย พิชัย ดัชณาภิรมย์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

ชื อ : นางสาว จันทรา ว่องศรีอุดมพร
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ชั น 14 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์022964864 โทรสาร 026831298 

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ :   ไม่มี – 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  287 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์ ชั น 1517 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์0269550023 โทรสาร 026311709 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนดและเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน ใบคําสั งเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายใบคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายหรือเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ สถานที ติดต่อของผุ้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
(3) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการสั งซื อขายหน่วยลงทุน
(4) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อและชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที 
ระบุในโครงการ
(5) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อที ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(6) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น
(7) อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที 
ปรึกษาการลงทุนให้แก่บริษัทจัดการเพื อให้คําแนะนําด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆตาม
นโยบายการลงทุนของกองทุน เพื อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการจัดตั งจะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงาน
ของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั งนี การแต่งตั งที ปรึกษาต้องได้รับการเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อนบริษัทจัดการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที ปรึกษาการลงทุนซึ งบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที บริษัทจัดการได้รับจากกองทุน

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

 ไม่มี –

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 16 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที จะต้องรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวัน
ทําการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนซึ งคํานวณตามหัวข้อ “ วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที บริษัทจัดการดําเนินการตามที กําหนดไว้ใน
หัวข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน”

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถ
ชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน”

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน
พร้อมชําระค่าโอนตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมโดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วย
ตนเองที สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั งยื นเอกสารที เกี ยวข้องตามรายละเอียดที ระบุไว้ในบัญชี และส่งมอบให้กับริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรอบคําขอโอนให้กับผุ้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนพร้อมทั งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันที ที การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ นลง

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี –

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ตามที กฏหมายกําหนด

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที มีการถือครองหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วย
ลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ในข้อ 28

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี ยคืนจากผู้ชําระบัญชี ในกรณีที มีการเลิกกองทุนรวม

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษี
(ก) กฎกระทรวง ฉบับที  246/2547 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที  31 สิงหาคม พ.ศ
2547
(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  133) เรื อง การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ลงวันที  3 กันยายน พ.ศ. 2547

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

14.2.1 หนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและคําขอใช้บริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์(ถ้ามี) ที กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 และผู้สั ง
ซื อได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ในนามของบริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรอง
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรกหรือวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนของรอบนั นๆ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ ออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั งซื อเป็นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็น
หลักฐานในการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

14.3 เอกสารสิทธิแสดงภาษี
สําหรับผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที 1 มกราคม 2563
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวนี ยังคงมีสถานะเป็นกองทุนรวมตามกฎหมายอยู่ แต่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีดังกล่าวอีกต่อไป ทั งนี เพื อมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเกิดความเข้าใจผิด บริษัทจัดการจําเป็นต้องแก้ไขชื อกองทุนโดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้หน่วยลงทุนแล้ว

(1) หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทําธุรกรรมการซื อ หรือขาย หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลักฐานใน
การยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด ทั งนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะยุติการออกและส่งมอบหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมสําหรับยอดซื อหน่วยลงทุนตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไปในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเอง หรือบริษัท
จัดการอื น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอีกกองทุนหนึ งภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที ซื อใหม่จากบริษัทจัดการในปีภาษีนั น
ๆ เท่านั น เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด

(2) หนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ มเติม และเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(3) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอีกกองทุนหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือ
รับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่ถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั ง
โอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื อง และเพื อให้เก็บไว้
เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(4) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากเงินปันผลหรือจากการขายคืนหน่วยลงทุน

กรณีผิดเงื อนไขบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่ายจากผลประโยชน์ที ได้รับ
จากเงินปันผลหรือจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีมิใช่ด้วยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ตามกฎหมายภาษีอากร (ถ้า
มี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนในปีภาษีนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การรับชําระหนี เพื อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื น : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 
16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น
16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัท
จัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษ ซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าใน
ขณะนั นการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องนั นในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สิน
ที กองทุนรวมจะได้จากการรับชําระหนี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการชําระ
หนี 

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

16.4 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฎชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนดเท่านั น

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน : 

18.1. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกินหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

18.2. ข้อจํากัดถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
(ช) กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตา (ก) ถึง (ฉ)
(ฌ) นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฏหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น
ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น
(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ งปี เว้นแต่ได้รับผ่อนผัน
จากสํานักงาเนื องจากมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว
เป็นสําคัญ
ทั งนี กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี 
(1) การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง

แสวงหาประโยชน์อื นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั วไปที พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
(2) มีกระบวนการที ทําให้มั นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือเกินกว่าข้อ

จํากัดการถือหน่วยลงทุน ซึ งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้
18.3. เงื อนไขเกี ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(1)  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนของบุคคล

ใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจํากัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสาระสําคัญดังต่อไปนี 

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจํากัดสิทธิรับเงินปันผลในส่วน
ที ถือเกินนัน้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี 

1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ มเติม
2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 2

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที ถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดําเนินการเพื อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดัง
กล่าวออกจากทรัพย์สินอื นของกองทุนรวม โดยไม่นํามารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
(3) กรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับ

คะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวใดมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 

(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจํานวนดังนี ในวันทําการใด

(ก)  ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปหรือกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือ
น้อยกว่า 35 ราย

(ข) ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย เว้นแต่เป็นกอง
ทุนรวมที มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนทั งหมดให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนเป็นช่วง(interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น ความใน (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัท
จัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็น ประโยชน์ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

ในกรณีที กองทุนรวมซึ งมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งตาม (2) วรรคหนึ ง เป็นกองทุนรวมที มีหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาด
เงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นเพื อประโยชน์สูงสุดของผุ้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการอาจปิดชนิดหน่วยลงทุน หรือหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทุนนั นๆ หากปรากฏว่าชนิดหน่วย
ลงทุนนั นไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเหลือแล้วและไม่เปิดเสนอขายเพิ มเติม ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เพื อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว
(ก) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที  5 ที ปรากฏตามเหตุตาม 22.1.1 (1) หรือตั งแต่วัน
ทําการที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.2  22.1.3 หรือ 22.1.4
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ภายใ 3 วันทําการนับตั งแต่วันทําการ ที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือตั งแต่วัน
ทําการที ปรากกฎเหตุตามข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตาม
แนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(2)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดย
ครบถ้วนดังนี 

2.1 เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน

2.2 เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

(ค) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1  หรือ
ข้อ 22.1.2 หรือ 22.1.3 เพื อรวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ

(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ตาม (ก) ถึง (ง) ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

เมื อได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชี
ของกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

เมื อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อดําเนินการคิด
คํานวณรวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม
รวมทั งทําการอย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนรวมให้เสร็จสิ น และผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนดสําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ เมื อได้ชําระ
บัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ผู้ชําระบัญชี
จะโอนทรัพย์สินคงค้างใด ๆ ที เหลืออยู่ภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วให้ตกเป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว

27/12/2562 ข้อผูกพัน  [0257/2550] หน้า 14 / 15



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 19 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์
เลขที  287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์026246333 โทรสาร 026246330

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

19th Floor Liberty Square

287 Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel. 026246333 Fax 026246330

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี 

(1) การบริหารกองทุนรวม

ก) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุนและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน เปลี ยนแปลง เพิ มเติม
หลักทรัพย์ที ลงทุนไว้นั นตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย
และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที ได้รับอนุมัติ ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นหลัก

ง) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

จ) ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนหน่วยลงทุนที ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวัน
ทําการรับซื อขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในวันที  20 ของเดือนถัดไป โดยยื นผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ช) สงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็นเพื อรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน

ฌ) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม “ข้อ 19. วิธีการแก้ไข เพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม

ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั ง
ซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื น ๆ ตามอัตราที กําหนดไว้ใน “ข้อ 15.ค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้จ่ายที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

(3) การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุนรวม

ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั งผู้ดูแล
ผลประโยชน์อื นแทนตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในข้อ การเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี 
โดยได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

ข) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ง) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวมเมื อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน

จ) แต่งตั งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดําเนินการอื นๆ

ก) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื นเพื อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

ข) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

ค) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ง) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปี
บัญชีนั น

จ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนเปิดของรอบระยะเวลา
หกเดือนนั นและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ฉ) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ นปีบัญชีและส่งให้แก่
สํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

ช) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไข เพิ มเติมจํานวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

ซ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่า
ธรรมเนียมตามอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

ฌ) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทุกวันทําการนั น

ญ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ

ฎ) จัดทํารายงานตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมมี
มูลค่าเกินอัตราที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
มาเพิ มเติม

ฏ) จัดให้มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อ 5, 6 และข้อ 7

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ถนนพระรามที  3  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท ์022964769,
โทรสาร 026831297 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญา ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบซึ งได้ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ”

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม ม.125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี ชวนของกอง
ทุนรวม

(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว

(5) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้แล้วตามข้อ 16.

(6) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที 
บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจํานวนหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกจากการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนในแต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(8) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวมเพื อผลประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย
การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุนรวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนิน
การรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นของบริษัทจัดการ

(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

9.1 รายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล
ดอกเบี ยและอื น ๆ

9.2 จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้

9.4 รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวันและคํานวณดอกเบี ยค้างรับ

9.5 รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์
พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ (ถ้ามี)

9.6 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์

9.7 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน

9.8 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม

(10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ระบุไว้ใน “ข้อ สิทธิ หน้าที และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว

(12) ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั งนี จะต้องไม่เข้ามามีอํานาจต่อ
การตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(13) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(14) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(15) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ในกรณีที ผู้ชําระบัญชี
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 และประกาศที ออกตามความในมาตรานี ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(16) ให้ความเห็นชอบเกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําปี ตามหลัก
เกณฑ์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามราคาที เป็นธรรม ในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(18) ดําเนินการอื น ๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื อนไขดังต่อไปนี 
1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใด
และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญาที สอดคล้องกับประกาศ
คําสั งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น
ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที กําหนดตามวรรคหนึ งบริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนตัวผู้
ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื อได้รับอนุญาต
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
ในกรณีที มีเหตุต้องเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมไม่ว่าเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้าที จนกว่าจะมีการแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่ ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมสิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที  1222 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10210                      โทรศัพท ์02296
4769 โทรสาร 026831297

หรือที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หรือที ศูนย์รับฝากต่างประเทศ
ทั งนี หากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะเปิดบัญชีรักษาทรัพย์สินไว้ที ศูนย์รับฝากต่างประเทศ
(International Clearing Bank) โดยแบ่งแยกบัญชีที เก็บรักษาหลักทรัพย์ของกองทุนอย่างชัดเจน ซึ งเมื อกองทุนมีคําสั งให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับหรือส่งมอบทรัพย์สินในต่างประเทศให้กับคู่ค้าอื น (Counter Party) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะส่งคําสั งต่อไป
ยังศูนย์รับฝากต่างประเทศเพื อให้ศูนย์รับฝากต่างประเทศรับหรือส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนแก่คู่ค้า โดยเมื อศูนย์รับฝากต่าง
ประเทศได้รับหรือส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว ก็จะรายงานยืนยันกลับมายังผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อไป

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72 ชั น 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท ์0264501079 โทรสาร 026450110 

ชื อ : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ที อยู่ :  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72 ชั น 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศัพท ์0264501079 โทรสาร 026450110 

ชื อ : นาย พจน์ อัศวสันติชัย
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

ชื อ : นาย พิชัย ดัชณาภิรมย์
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

ชื อ : นางสาว จันทรา ว่องศรีอุดมพร
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
เลขที  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื อ กรุงเทพ ฯ 10800 
โทรศัพท0์25878080 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1222 ชั น 14 ถนนพระรามที  3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์022964864 โทรสาร 026831298 

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ :   ไม่มี – 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้จํากัด
ที อยู่ :  เลขที  287 อาคารลิเบอร์ตี สแควร์ ชั น 1517 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท ์0269550023 โทรสาร 026311709 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนดและเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุน ใบคําสั งเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายใบคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายหรือเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ณ สถานที ติดต่อของผุ้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื อ
ประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
(3) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการสั งซื อขายหน่วยลงทุน
(4) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อและชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที 
ระบุในโครงการ
(5) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อที ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(6) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น
(7) อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที 
ปรึกษาการลงทุนให้แก่บริษัทจัดการเพื อให้คําแนะนําด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆตาม
นโยบายการลงทุนของกองทุน เพื อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการจัดตั งจะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงาน
ของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั งนี การแต่งตั งที ปรึกษาต้องได้รับการเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อนบริษัทจัดการอาจตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ที ปรึกษาการลงทุนซึ งบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที บริษัทจัดการได้รับจากกองทุน

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี –

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

 ไม่มี –

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี –

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อ 16 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที จะต้องรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวัน
ทําการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนซึ งคํานวณตามหัวข้อ “ วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที บริษัทจัดการดําเนินการตามที กําหนดไว้ใน
หัวข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน”

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถ
ชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน”

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน
พร้อมชําระค่าโอนตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมโดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วย
ตนเองที สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั งยื นเอกสารที เกี ยวข้องตามรายละเอียดที ระบุไว้ในบัญชี และส่งมอบให้กับริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรอบคําขอโอนให้กับผุ้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนพร้อมทั งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันที ที การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ นลง

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี –

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ตามที กฏหมายกําหนด

ชนิดหน่วยลงทุนที จัดตั งก่อนวันที  1 มกราคม 2563
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที มีการถือครองหน่วยลงทุนเกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วย
ลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ในข้อ 28

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี ยคืนจากผู้ชําระบัญชี ในกรณีที มีการเลิกกองทุนรวม

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษี
(ก) กฎกระทรวง ฉบับที  246/2547 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที  31 สิงหาคม พ.ศ
2547
(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  133) เรื อง การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข เพื อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ลงวันที  3 กันยายน พ.ศ. 2547

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

14.2.1 หนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ได้รับคําสั งเปิดบัญชีกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุนและคําขอใช้บริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์(ถ้ามี) ที กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ในหัวข้อ 5.2.2 และผู้สั ง
ซื อได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนฯ ในนามของบริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรอง
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ ถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั งแรกหรือวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนของรอบนั นๆ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั น
ได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าหนังสือรับรองแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนฯ ออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั งซื อเป็นการออกแทนการออกใบหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็น
หลักฐานในการซื อและขายคืนหน่วยลงทุน

14.3 เอกสารสิทธิแสดงภาษี
สําหรับผู้ลงทุนที ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที 1 มกราคม 2563
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวนี ยังคงมีสถานะเป็นกองทุนรวมตามกฎหมายอยู่ แต่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีดังกล่าวอีกต่อไป ทั งนี เพื อมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเกิดความเข้าใจผิด บริษัทจัดการจําเป็นต้องแก้ไขชื อกองทุนโดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้หน่วยลงทุนแล้ว

(1) หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในสิ นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทําธุรกรรมการซื อ หรือขาย หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลักฐานใน
การยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด ทั งนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะยุติการออกและส่งมอบหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมสําหรับยอดซื อหน่วยลงทุนตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไปในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเอง หรือบริษัท
จัดการอื น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอีกกองทุนหนึ งภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที ซื อใหม่จากบริษัทจัดการในปีภาษีนั น
ๆ เท่านั น เพื อแนบเป็นหลักฐานในการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามที กฎหมายกําหนด

(2) หนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนเพื อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดําเนินการยื นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ มเติม และเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(3) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี ยนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอีกกองทุนหนึ ง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนซึ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะนําส่งเช็ค หรือ โอนเงิน หรือวิธีการอื นใดในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และหนังสือ
รับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่ถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั ง
โอนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที สมบูรณ์แล้ว เพื อเป็นข้อมูลในการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื อง และเพื อให้เก็บไว้
เป็นหลักฐานพร้อมที จะให้พนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(4) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย จากผลประโยชน์ที ได้รับจากเงินปันผลหรือจากการขายคืนหน่วยลงทุน

กรณีผิดเงื อนไขบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่ายจากผลประโยชน์ที ได้รับ
จากเงินปันผลหรือจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีมิใช่ด้วยเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย ตามกฎหมายภาษีอากร (ถ้า
มี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ เพื อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนในปีภาษีนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื อให้เกิดรายได้เพิ มขึ น

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การรับชําระหนี เพื อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื น : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1 กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 
16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น
16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัท
จัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษ ซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าใน
ขณะนั นการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องนั นในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สิน
ที กองทุนรวมจะได้จากการรับชําระหนี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการชําระ
หนี 

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

16.4 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฎชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนดเท่านั น

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน : 

18.1. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกินหนึ งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม

18.2. ข้อจํากัดถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป
(ช) กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตา (ก) ถึง (ฉ)
(ฌ) นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฏหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น
ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น
(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ งปี เว้นแต่ได้รับผ่อนผัน
จากสํานักงาเนื องจากมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว
เป็นสําคัญ
ทั งนี กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี 
(1) การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง

แสวงหาประโยชน์อื นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั วไปที พึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
(2) มีกระบวนการที ทําให้มั นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือเกินกว่าข้อ

จํากัดการถือหน่วยลงทุน ซึ งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้
18.3. เงื อนไขเกี ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(1)  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที การถือหน่วยลงทุนของบุคคล

ใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจํากัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสาระสําคัญดังต่อไปนี 

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจํากัดสิทธิรับเงินปันผลในส่วน
ที ถือเกินนัน้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี 

1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ มเติม
2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 2

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที ถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดําเนินการเพื อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดัง
กล่าวออกจากทรัพย์สินอื นของกองทุนรวม โดยไม่นํามารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
(3) กรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับ

คะแนนเสียงส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวใดมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 

(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็นจํานวนดังนี ในวันทําการใด

(ก)  ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปหรือกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือ
น้อยกว่า 35 ราย

(ข) ในกรณีที เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย เว้นแต่เป็นกอง
ทุนรวมที มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนทั งหมดให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม

(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี ในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนเป็นช่วง(interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น ความใน (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัท
จัดการกองทุนรวม พิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็น ประโยชน์ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

ในกรณีที กองทุนรวมซึ งมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งตาม (2) วรรคหนึ ง เป็นกองทุนรวมที มีหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาด
เงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นเพื อประโยชน์สูงสุดของผุ้ถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการอาจปิดชนิดหน่วยลงทุน หรือหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทุนนั นๆ หากปรากฏว่าชนิดหน่วย
ลงทุนนั นไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเหลือแล้วและไม่เปิดเสนอขายเพิ มเติม ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสําคัญ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เพื อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว
(ก) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันทําการที  5 ที ปรากฏตามเหตุตาม 22.1.1 (1) หรือตั งแต่วัน
ทําการที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.2  22.1.3 หรือ 22.1.4
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ภายใ 3 วันทําการนับตั งแต่วันทําการ ที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือตั งแต่วัน
ทําการที ปรากกฎเหตุตามข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตาม
แนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(2)  ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดย
ครบถ้วนดังนี 

2.1 เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน

2.2 เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

(ค) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1  หรือ
ข้อ 22.1.2 หรือ 22.1.3 เพื อรวบรวมเงินเท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ

(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วัน
ที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ตาม (ก) ถึง (ง) ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น

เมื อได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชี
ของกองทุนรวม

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

เมื อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อดําเนินการคิด
คํานวณรวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม
รวมทั งทําการอย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนรวมให้เสร็จสิ น และผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนดสําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ เมื อได้ชําระ
บัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ผู้ชําระบัญชี
จะโอนทรัพย์สินคงค้างใด ๆ ที เหลืออยู่ภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วให้ตกเป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดเอคควิตี โปร หุ้นระยะยาว
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