
 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการจัดการ 
กองทุนเปิดเอก็ซส์ปริง หุน้ไทยย่ังยนืซิสเทมาตกิ  

(X-SEQS) 



รายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั งยืนซิสเทมาติก



 
ส่วนที 1 รายละเอียดโครงการ                                                           หนา้ 1 / 89                                            กองทนุเปิดเอก็ซส์ปริง หุน้ไทยยงัยืนซิสเทมาติก 

 

 

 

คาํศัพท ์      คาํอธิบายศัพท ์

 

โครงการ     หมายถึง   โครงการกองทนุเปิดเอ็กซส์ปรงิ หุน้ไทยยงัยืนซิสเทมาติก 

 

กองทุน/กองทนุรวม                            หมายถึง               กองทนุเปิดเอก็ซส์ปรงิ หุน้ไทยยงัยืนซิสเทมาติก   

 

หน่วยลงทนุ    หมายถึง   หน่วยลงทนุของกองทุนเปิดเอ็กซส์ปรงิ หุน้ไทยยงัยืนซิสเทมาติก 

 

มลูค่าหน่วยลงทนุ    หมายถึง   มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทนุทีจาํหน่ายไดแ้ลว้  

      ทงัหมดเมือสินวนัทาํการทีคาํนวณนนั 

 

ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน หมายถึง  บคุคลทบีรษิัทจดัการมอบหมายใหท้าํหนา้ทีขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทนุ 

หน่วยลงทนุแลว้แต่กรณี ของกองทุนรวม 

     

คณะกรรมการ ก.ล.ต.   หมายถึง  คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

ตลาดหลกัทรพัย ์   หมายถึง   ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุ  หมายถึง    ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

 

บรษิัทจดัการ    หมายถึง   บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จาํกัด 

 

ผูดู้แลผลประโยชน ์  หมายถึง   ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

 

ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น หมายถึง  ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยต์่างประเทศ และ/ หรือ ผูร้บัฝากหลกัทรพัยต์่างประเทศ

รวมถึงระบบในต่างประเทศ อืนใดทีเกียวขอ้งทีบริษัทจัดการและ/ หรือผูดู้แล

ผลประโยชนแ์ต่งตงัขึนเพือเก็บรกัษาทรพัยส์ินในต่างประเทศ 

 

กิจการ  หมายถึง บริษัททีมีหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์บริษัททีมีหลักทรพัยซื์อ

ขายในศนูยซ์ือขายหลกัทรพัย ์หรือบรษิัทมหาชนจาํกดั 

 

กองทุนรวมเปิด   หมายถึง   กองทุนรวมประเภทรบัซือคืนหน่วยลงทนุ 

 

กองทุนรวมเพอืการออม   หมายถึง   กองทุนรวมทีมีวตัถปุระสงคใ์นการส่งเสรมิการออมในระยะยาวของผูล้งทนุที 

จดัตงัขึนตามมติคณะรฐัมนตรีเมือวนัที 3 ธันวาคม 2562 

คาํจาํกดัความ /คาํนิยาม 
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ชดเชยราคา  หมายถึง การเพิมหรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซื้อหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนทีมีราคา

หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง หรือการจ่ายเงินซึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา

หน่วยลงทุนทีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้องแทนการเพิมหรือลด

จาํนวนหน่วยลงทนุ 

 

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง   สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์/ 

      สาํนกังาน ก.ล.ต./สาํนกังาน 

 

ทปีรกึษาการลงทนุ   หมายถึง   ทปีรกึษาการลงทนุทีบรษิัทจดัการแต่งตงั 

 

ผูต้ิดต่อกบัผูล้งทนุ  หมายถึง บุคคลธรรมดาทีไดร้บัความเห็นชอบให้เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามประกาศ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการให้

ความเห็นชอบผูต้ิดต่อกบัผูล้งทนุ และมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

 

วนัทาํการ    หมายถึง  วนัเปิดทาํการตามปกติของบรษิัทจดัการ 

 

วนัทาํการขายหน่วยลงทุน หมายถึง  วนัเปิดทาํการของบริษัทจดัการและเป็นวนัทีบริษัทจดัการสามารถทาํธุรกรรม

ในประเทศเพือการซือขาย ชาํระราคา หรือธุรกรรมอืนๆ ทีเกียวขอ้งกับกองทุน

ได ้ตามวันเวลาทีกาํหนดในหนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เวน้แต่บริษัท

จดัการจะกาํหนดหรืออนญุาตเป็นอย่างอนื 

  

วนัทาํการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ หมายถึง  วนัเปิดทาํการของบริษัทจดัการและเป็นวนัทีบริษัทจดัการสามารถทาํธุรกรรม

ในประเทศเพือการซือขาย ชาํระราคา หรือธุรกรรมอืนๆ ทีเกียวขอ้งกับกองทุน

ได ้ตามวันเวลาทีกาํหนดในหนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเวน้แต่บริษัท

จดัการจะกาํหนดหรืออนญุาตเป็นอย่างอืน 

 

ขอ้ผูกพนั  หมายถึง  ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทนุว่าดว้ยขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทนุกับบรษิัทจดัการ 

 

ราคาขายหน่วยลงทนุ  หมายถึง  มลูค่าหน่วยลงทุนใชเ้พือคาํนวณราคาขาย บวกดว้ยค่าธรรมเนียมในการขาย

หน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

 

ราคารบัซือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง  มลูค่าหน่วยลงทนุใชเ้พือคาํนวณราคารบัซือคืน หกัดว้ยค่าธรรมเนียมในการรบั

ซือคืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

คาํเสนอซอื  หมายถึง  คาํเสนอซือหลักทรพัยข์องกิจการเป็นการทัวไปทีผู้ทาํคาํเสนอซือตอ้งปฏิบัติ

ตามประกาศว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พือ

ครอบงาํกิจการ 
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การแกไ้ขราคายอ้นหลงั หมายถึง  การแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถูกตอ้งให้เป็นราคาหน่วยลงทุนทีถูกตอ้ง โดย

แกไ้ขราคายอ้นหลงั ตังแต่วนัทรีาคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งจนถึงปัจจบุนั 

 

บญัชีกองทนุ    หมายถึง   บญัชีกองทนุรวมทีบนัทึกจาํนวนหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

 

แบบ filing   หมายถึง   แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

 

สมาคม     หมายถึง   สมาคมบรษิัทจดัการลงทุน 

 

ประกาศการลงทนุ    หมายถึง   ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุว่าดว้ยการลงทนุของกองทนุ 

 

มติเสียงขา้งมาก  หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุน

ทงัหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซงึเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หรือของจาํนวนหน่วยลงทุนทงัหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึงส่งหนงัสือแจง้มติ

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติพิเศษ หมายถึง  มติของผูถื้อหน่วยลงทนุทีมคีะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวนหน่วย

ลงทุนทังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึงส่ง

หนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

คาํอธิบายศัพทเ์รืองการลงทุนของกองทุนเพือประกอบการอธิบายคาํย่อและความหมายของคาํย่อ รวมถึงคาํศัพทท์ีปรากฎในหัวข้อ

ประเภทและอตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัย ์

 

คาํศัพท ์    คาํอธิบายศัพท ์

 

 “กลุ่มกิจการ”   บรษิัทใหญ่และบรษิัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีทีสภาวิชาชีพบญัชีกาํหนดใหจ้ดัทาํงบ 

การเงินรวม 

 

“กองทนุฟืนฟ”ู   กองทุนเพอืการฟืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่ง 

ประเทศไทย 

 

 

“กองทนุรวมพนัธบตัรเอเชีย”  กองทุนรวมอีทีเอฟทีตงัขึนเพือส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถินในภูมิภาคตาม

โครงการจดัตงักองทนุพนัธบตัรเอเชียระยะทีสอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของทปีระชมุกลุ่ม

ธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 
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“กองทนุรวมวายภุกัษ์”  กองทุนรวมทีจดัตงัขึนตามมติคณะรฐัมนตรี เมือวนัที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

 

“กองทนุ AI” กองทุนรวมเพอืผูล้งทนุทีมิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund) 

 

“กองทนุ buy & hold” กองทุนรวมทีมุ่งเน้นลงทุนเพียงครังเดียวโดยถือทรัพย์สินทีลงทุนไว้จนครบกําหนดอายุของ

ทรพัยส์ิน หรือครบอายุของรอบการลงทนุของกองทุนรวม หรือครบอายขุองกองทนุรวม 

 

 “กองทนุ CIS ต่างประเทศ” กองทุนทีจัดตงัขึนตามกฎหมายต่างประเทศซงึมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective 

investment scheme) ทังนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตังในรูปบริษัท ทรสัต ์หรือรูปอืนใดแต่ไม่

รวมถึงกองทนุ property และกองทนุ infra ทจีดัตงัขึนตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

“กองทนุ ETF ต่างประเทศ”  กองทุน exchange traded fund ทจีดัตงัขึนตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

“กองทนุ infra”   รูปแบบการลงทนุในทรพัยสิ์นทีเกียวขอ้งกบัโครงสรา้งพืนฐานของประเทศต่าง ๆ ซึงไดแ้ก่ 

1. กองทุนโครงสรา้งพืนฐานทีจดัตงัขึนตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือ

ตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พือธุรกรรมในตลาดทนุ 

2. กองทนุโครงสรา้งพืนฐานต่างประเทศทีจดัตงัขึนตามกฎหมายต่างประเทศทีมวีตัถุประสงคห์ลกั

ในการลงทุนในลกัษณะทาํนองเดียวกับกองทุนรวมโครงสรา้งพืนฐานตาม 1. ทงัน ีไม่ว่ากองทุน

โครงสรา้งพนืฐานดงักล่าวจะจดัตงัในรูปบรษัิททรสัต ์หรือรูปอืนใด 

 

“กองทนุ LTF”             กองทนุรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) ทจีดัตงัขึนก่อนวนัท ี  มกราคม พ.ศ.  

 

“กองทนุ private equity” กิจการเงินรว่มลงทนุ (private equity) ทอีาจจดัตงัขึนในรูปของบริษัท ทรสัต ์หรือรูปแบบอืนใดและ

มีลกัษณะของกิจการอย่างใดอย่างหนึงดงัต่อไปนี 

1. กิจการเงินรว่มลงทนุทีกาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

ว่าดว้ยการกาํหนด การจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนทีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจ

หลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบคุคล 

2. กิจการเงินรว่มลงทนุตามกฎหมายต่างประเทศทีมีลกัษณะครบถว้นดงัน ี

(ก) มีวตัถปุระสงคเ์พือการลงทนุรว่มกนัของผูล้งทนุตงัแต่ 2 รายขึนไป ทงันี ตอ้งมิไดป็้นไปเพือ 

แสวงหาประโยชนจ์ากการจดัการทรพัยส์ินส่วนตวัของบุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลใดเป็นการ   เฉพาะ 

(ข) มีการมอบหมายใหบุ้คคลหนึงบุคคลใดเป็นผูจ้ดัการเงินทนุและทรพัยสิ์นทีเกิดจากเงนิทนุ 

(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอืนผ่านการเขา้ทาํสัญญา การลงทุนในหุน้หรือการสนับสนุน

ทางการเงินทีก่อให้เกิดสิทธิในการไดม้าซึงหุ้นของกิจการนนัในภายหลังโดยมีส่วนในการ

กาํกบัดแูลแผนธุรกจิการดาํเนินงานหรือการปรบัปรุงการดาํเนินงานหรือการดาํเนินการอืนใด

ในลกัษณะทีสะทอ้นถึงการมีบทบาทต่อการดาํเนินธุรกิจของกิจการดงักล่าว  

 

“กองทนุ property”  กองทรพัยส์ินทีเกียวขอ้งกับอสงัหารมิทรพัยซ์งึอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง ดงัน ี
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1. กองทุนรวมอสังหาริมทรพัยท์ีอยู่ภายใตบ้ังคับประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ย

หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย ์

2. ทรัสตเ์พือการลงทุนในอสังหาริมทรพัยท์ีจัดตังขึนตามกฎหมายว่าด้วยทรสัต์เพือธุรกรรมใน

ตลาดทนุ 

3. foreignREIT 

 

“กองทนุ UI” กองทนุรวมเพือผูล้งทนุสถาบนัหรือผูล้งทนุรายใหญ่พเิศษ (UltraAccredited Investor 

MutualFund) 

 

 “การลดความเสียง”  การลดความเสียงทอีาจเกิดขึนจากการลงทนุโดยการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives ทมี ี

ลกัษณะครบถว้นดงันี 

1. ไม่มีวตัถปุระสงคเ์พือหาผลประโยชนโ์ดยการเก็งกาํไร (speculate) 

2. มีผลใหค้วามเสียงในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 

3. เป็นการลดความเสียงทวัไปและความเสียงเฉพาะของทรพัยส์ินทีตอ้งการลดความเสียง 

4. สามารถลดความเสียงไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

“โครงการ”   โครงการจดัการกองทนุรวม 

 

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” ทรพัยส์ินดงันี 

    1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอืนทมีลีกัษณะทาํนองเดียวกบัเงินฝาก 

    2. สลากออมทรพัยท์ีออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

    3. สลากออมสินพิเศษทีออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสิน 

 

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงทีเป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะทีเทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดย

คู่สญัญาทีเทียบเคียงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรียกคืนเงินตน้จากคู่สญัญาฝ่ายทีเทียบเคียงไดก้ับผูร้บั

ฝากไดเ้ต็มจาํนวน ณ เวลาใด ๆ 

 

“ดชันีกลุ่มสินคา้โภคภณัฑ”์  ดชันีทมีีองคป์ระกอบเป็นสินคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

 

“ดชันีเงินเฟ้อ”   ดชันีทจีดัทาํขึนโดยมีวตัถปุระสงคเ์พือสะทอ้นอตัราเงินเฟ้อ 

 

“ตราสารกงึหนกีึงทุน”  ตราสารทางการเงินทีมีเงือนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้

 

“ตราสารภาครฐัไทย”   ตราสารดงันี 

1. ตวัเงินคลงั 

2. พนัธบตัรรฐับาล หรือพนัธบตัร ธปท. 

3. พนัธบตัร B/E P/N ศกุกู หรือหุน้กู ้ทีกระทรวงการคลงัหรือกองทนุฟืนฟเูป็นผูมี้ภาระผูกพนั 
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“ตราสารภาครฐัต่างประเทศ” ตราสารทีมีรูปแบบทาํนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยทีรฐับาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง

ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรือองคก์ารระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อกหรือผู้

คาํประกนั แต่ไม่รวมถึงตราสารทีออกโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินของประเทศนนั 

 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพอืการนบัเป็นเงินกองทุนของสถาบนัการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย หรือต่างประเทศ ทีมี

การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking 

Supervision (Basel III) 

 

“ตลาดซือขายหลกัทรพัย ์  ศนูยก์ลางหรือเครือข่ายใด ๆ ทีจดัใหม้ีขึนเพอืการซือขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ โดย  

 ต่างประเทศ”   ลกัษณะครบถว้นดงันี 

1. มีการรวบรวมคาํเสนอซือเสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซือหลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย 

2. มีการกาํหนดหลกัเกณฑห์รือจดัใหม้ีระบบ ซึงกาํหนดเกียวกับวิธีการในการซือขายหลกัทรพัยไ์ว้

เป็นการล่วงหนา้ โดยผูใ้หบ้ริการไม่อาจใชดุ้ลยพินิจในการจัดการซือขายเป็นประการอืน และผู้

เสนอซือเสนอขายยินยอมทีจะผูกพนัตามหลกัเกณฑห์รือระบบนนั 

 

 “ธปท.”    ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

“ธพ.”    ธนาคารพาณิชย ์

 

“บค.”    บรษิัทเครดิตฟองซิเอร ์

 

“บง.”    บรษิัทเงินทนุ 

 

“บล.”    บรษิัทหลกัทรพัย ์

 

“บลจ.” บล.ทีไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรพัยป์ระเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ

กองทุนส่วนบคุคล 

 

“บรษิัทจดทะเบียน”  บรษิัททีมีหลกัทรพัยที์ไดร้บัการจดทะเบียนหรือไดร้บัการอนญุาตใหท้าํการซือขายไดใ้นSET 

 

“บรษิัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีเกียวกับการจัดทาํงบการเงนิรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน

รวมทีมีการจัดทาํและเปิดเผยล่าสดุ ทงันี หากไม่มีงบการเงินรวมใหพิ้จารณาตามสดัส่วนการถือ

หุน้ทีปรากฏในบญัชีรายชือผูถื้อหุน้ล่าสดุ 
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“บรษิัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชีเกียวกับการจดัทาํงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน

รวมทีมีการจัดทาํและเปิดเผยล่าสดุ ทงันี หากไม่มีงบการเงินรวมใหพิ้จารณาตามสดัส่วนการถือ

หุน้ทีปรากฏในบญัชีรายชือผูถื้อหุน้ล่าสดุ 

 

“แบบ filing”   แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

 

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที์เกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิง ซึงกาํหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์ามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการกาํหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พิมเติม 

(ฉบบัที ) 

 

“ผูม้ีภาระผกูพนั” ผูท้ีมีภาระผูกพันในการชาํระหนีตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผูส้ังจ่าย ผู้รบัรองผูร้ ับ

อาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั แลว้แต่กรณี 

 

“ศูนยซื์อขาย derivatives”  ศนูยซื์อขายดงันี 

 1. ศูนยซ์อืขาย derivatives ทไีดร้บัใบอนญุาตตามกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซือขายล่วงหนา้ 

2. ศูนยซื์อขาย derivatives ซึงจัดตงัขึนและใหบ้ริการไดต้ามกฎหมายต่างประเทศและไดร้บัการ

ยอมรบัจากสาํนกังาน 

 “หน่วย CIS”   หน่วยของกองทนุอย่างใดอย่างหนึงดงันี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอยู่ภายใตบ้ังคับประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ย

หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทัวไป กองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย 

กองทุนรวมเพอืผูล้งทนุประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล 

2. หน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ 

 

“หน่วย infra”   หน่วยของกองทรพัยส์ินทีเกียวขอ้งกบัโครงสรา้งพืนฐาน ซงึอยู่ในรูปแบบอย่างใดอยา่งหนึงดงันี 

1. กองทุนโครงสรา้งพืนฐานทีจดัตงัขึนตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือ

ตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พือธุรกรรมในตลาดทนุ 

2. กองทนุโครงสรา้งพืนฐานต่างประเทศทีจดัตงัขึนตามกฎหมายต่างประเทศซึงมีวตัถปุระสงคห์ลกั

ในการลงทนุในลกัษณะทาํนองเดียวกบักองทนุโครงสรา้งพืนฐานตาม 1. ทงัน ีไม่ว่าจะจดัตงัใน

รูปบรษิัท ทรสัต ์หรือรูปอืนใด 

 

“หน่วย private equity” หน่วยของกิจการเงนิรว่มลงทนุ (private equity) อนัไดแ้ก่ หุน้ ใบทรสัต ์ตราสารหรือหลกัฐานแสดง

สิทธิในทรพัยสิ์น ของกิจการเงินร่วมลงทุนอย่างใดอย่างหนึงดังนี ทงันี ไม่ว่ากิจการดังกล่าวจะ

จดัตงัขึนในรูปของบรษิัท ทรสัต ์หรือรูปแบบอืนใด 

1. กิจการเงินรว่มลงทนุทีกาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

ว่าดว้ยการกาํหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนทีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจ

หลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทนุส่วนบคุคล 

2. กิจการเงินรว่มลงทนุตามกฎหมายต่างประเทศทีมีลกัษณะครบถว้นดงัน ี
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(ก) มีวตัถุประสงคเ์พือการลงทุนร่วมกันของผูล้งทนุตงัแต่ 2 รายขึนไป ทงัน ีตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพือ

แสวงหาประโยชนจ์ากการจัดการทรพัยสิ์นส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการ

เฉพาะ 

(ข) มีการมอบหมายใหบุ้คคลหนึงบุคคลใดเป็นผูจ้ดัการเงินทนุและทรพัยสิ์นทีเกิดจากเงนิทนุ 

(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอืนผ่านการเขา้ทาํสัญญาการลงทุนในหุน้หรือการสนับสนุน

ทางการเงินทีก่อให้เกิดสิทธิในการไดม้าซึงหุน้ของกิจการนันในภายหลังโดยมีส่วนในการ

กาํกับดูแลแผนธุรกิจ การดาํเนินงานหรือการปรบัปรุงการดาํเนินงาน หรอืการดาํเนินการอืน

ใดในลักษณะทีสะทอ้นถึงการมีบทบาทต่อการดาํเนินธุรกิจของกิจการดงักล่าว 

 

“หน่วย property”   หน่วยของกองทรพัยส์ินทีเกียวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์งึอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึงดงันี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรพัยที์อยู่ภายใตบ้ังคับประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ย

หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย ์

2. ทรัสตเ์พือการลงทุนในอสังหาริมทรพัยท์ีจัดตังขึนตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัต์เพือธุรกรรมใน

ตลาดทนุ 

3. foreign REIT 

 

“หุน้กูร้ะยะสนั”   หุน้กูท้มีีกาํหนดเวลาชาํระหนีไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัทีออกหุน้กู ้

 

“B/E”    ตวัแลกเงิน (Bill of Exchange) 

 

“benchmark” ตัวชีวัดของกองทุน ซึงเป็นดัชนีหรือองคป์ระกอบของดัชนีทีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและ

สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนนั 

 

“CIS operator”    บคุคลดงัน ี

1. บลจ. ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ หรือ 

2. ผูท้าํหนา้ทีบรหิารจดัการกองทนุ CIS ต่างประเทศ 

 

“concentration limit”   อตัราส่วนการลงทุนทีคาํนวณตามความมสี่วนไดเ้สียในกิจการทีลงทนุ 

 

“counterparty limit”   อตัราส่วนการลงทุนทีคู่สญัญา 

 

“CRA” สถาบันจดัอนัดบัความน่าเชือถือ (Credit Rating Agency) ทีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน 

เวน้แต่ทีกาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที 5 

 

“credit derivatives”  derivatives ทีมีลักษณะเป็นการเคลือนย้ายความเสียงด้านเครดิตของทรัพย์สินทีได้รับการ

ประกันความเสียงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึงไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงตามมาตรฐานสากล โดย

คู่สญัญาฝ่ายหนึงซงึมีภาระผูกพนัทีจะตอ้งชาํระเงินใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง เมือเกิดเหตกุารณ์
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ทีมีผลต่อการชําระหนี (credit event) ของทรัพย์สินทีได้รับการประกันความเสียงจะได้รับ

ผลตอบแทนหรอืค่าธรรมเนียมสาํหรบัการมีภาระผกูพนัดงักล่าว 

 

“credit event” เหตุการณ์ทีเกียวขอ้งกับความสามารถในการชาํ ระหนีตามทีระบุในข้อตกลงของตราสารหรือ

สญัญา 

 

“credit rating” อนัดบัความน่าเชือถือทจีดัทาํโดย CRA ซึงเป็นการประเมินความสามารถในการชาํระหนีตามตรา

สารหรือสญัญา 

 

 “currency risk”   ความเสียงดา้น FX 

 

“delta” อตัราเปรียบเทียบการเปลียนแปลงของราคาตราสารหรือสญัญากับราคา underlyingของตราสาร

หรือสัญญา แลว้แต่กรณี 

 

“derivatives”    สญัญาซือขายล่วงหนา้ 

 

“derivatives on   derivatives ทซีือขายในศนูยซื์อขาย derivatives 

organized exchange” 

 

 “discount rate”   อตัราส่วนลดของหลกัทรพัยห์รือตราสารทีมีการลงทนุทีจะใชใ้นการคาํนวณมลูค่าของ 

หลกัทรพัยห์รือตราสารนนั 

 

“DW”    ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์(Derivative Warrants) 

 

“foreign REIT” กองทรสัตห์รือกองอสังหาริมทรพัยท์ีจัดตงัขึนตามกฎหมายต่างประเทศซึงมีวตัถุประสงคห์ลักใน

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการทีประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทังนี ไม่ว่า

กองทรสัตห์รือกองดงักล่าวจะจดัตงัในรูปบรษัิท ทรสัต ์หรือรูปอืนใด 

 

“FX”    อตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึงได้แก่ ราชอาณาจักร

กัมพูชา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมารส์าธารณรฐั

สงัคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน) 

 

“group limit” อตัราส่วนการลงทุนทีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนาํอตัราส่วนการลงทุนในแต่ละ บรษิัททีอยู่

ในกลุ่มกิจการมาคาํนวณรวมกนั 
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“guarantor rating” อนัดบัความน่าเชอืถือของผูม้ีภาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั 

 

“international scale”  มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัทีใชเ้ปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

 

“investment grade”  credit rating ในระดับทีสามารถลงทนุได ้

 

“IOSCO”    International Organization of Securities Commissions 

 

“IPO”     การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัวไปในครงัแรก (Initial Public Offering) 

 

“issue rating”   อนัดบัความน่าเชอืถือของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น 

 

“issuer rating”   อนัดบัความน่าเชอืถือของผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา 

 

“market price”    มลูค่าตามราคาตลาด 

 

“MF”    กองทุนรวม (Mutual Fund) 

 

“MMF”    กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

 

“national scale”   มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัทีใชเ้ปรียบเทียบภายในประเทศ 

 

“NAV”    มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ (Net Asset Value) 

 

“net exposure” มลูค่าการลงทนุสุทธิในทรพัยสิ์นไม่ว่าเป็นการลงทนุโดยตรงหรือโดยออ้มผ่านการลงทุนในตราสาร

หรือสัญญาทีให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึงเป็นผลให้กองทุนมีความเสียงใน

ทรพัยส์ินนนั 

 

“Non-retail MF” กองทุนรวมทีมีผู ้ถือหน่วยลงทุนทังหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึงอยู่ภายใต้บังคับของ

ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพือผูล้งทุนทัวไป 

กองทุนรวมเพือผูล้งทุนทีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพือผูล้งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน

บคุคล 

 

 “notional amount”  มลูค่าตามหนา้สญัญาของ derivatives 

 

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินทีข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation 

category & obligation characteristics) 
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“options” สญัญาทมีีลกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือขายล่วงหนา้” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ

สญัญาซือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 

 

“OTC derivatives”   derivatives ซงึซอืขายนอกศนูยซื์อขาย derivatives 

 

“P/N”    ตวัสญัญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

 

“portfolio duration”  อายเุฉลียของทรพัยสิ์นทีลงทนุ ซงึไดจ้ากการคาํนวณค่าตามมาตรฐานสากล 

 

“product limit”   อตัราส่วนการลงทนุทีคาํนวณตามประเภททรพัยส์ิน 

 

“PVD”    กองทุนสาํรองเลียงชีพ (Provident Fund) 

 

“regulated market” ศนูยก์ลางทีจดัช่องทางการสือสารระหว่างผูค้า้เพือใหเ้กิดการเจรจาต่อรองซือขายตราสารระหว่าง

กนัได ้รวมทงัใหข้อ้มลูต่าง ๆ  ทีเกียวกบัตราสารนนั โดยศนูยก์ลางดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารกาํกับดแูล

ของทางการหรือหน่วยงานทีทาํหนา้ทีกาํกับดูแลดา้นหลักทรพัยห์รือตราสารทีมีลักษณะทาํนอง

เดียวกบัหลกัทรพัย ์

 

“repo”     ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือคืน (repurchase agreement) 

 

“retail MF”   กองทุนรวมเพอืผูล้งทนุทวัไป (retail Mutual Fund) 

 

“reverse repo”   ธุรกรรมการซือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

 

“SBL”    ธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจการการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์(Securities Borrowing and 

Lending) 

 

“securities lending”  ธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัย ์

 

“SET”    ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

“share warrants”   ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซอืหุน้ 

 

“single entity limit”  อตัราส่วนการลงทนุทีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา 

 

“SIP”     Specific Investment Products 
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“SN”    ตราสารทีมีสญัญาซอืขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) 

 

“sovereign rating” อันดับความน่าเชือถือระดับประเทศของประเทศทีผู้ออกตราสารมีถินทีอยู่ ซึงเป็นการประเมิน

ความเสียงในการผิดนดัชาํระหนีของรฐับาลของประเทศนนั 

 

“TBMA”     สมาคมตลาดตราสารหนีไทย (Thai Bond Market Association) 

 

“TSFC” บล. ทไีดร้บัใบอนญุาตประกอบธรุกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการใหส้ินเชือเพอืธุรกิจหลกัทรพัย ์ 

(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

“TSR”    ใบแสดงสิทธิในการซือหุน้เพมิทุนทีโอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right) 

 

“underlying”   สินคา้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์า้งอิง 

 

“WFE”     World Federation of Exchanges 
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ชอืบริษัทจัดการ      บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จาํกัด 

 

ทอียู่บริษัทจัดการ    เลขที 59 สิรแิคมปัส อาคาร ดี ชนั  ซอยริมคลองพระโขนง 

แขวงพระโขนงเหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์02-030-3730  

 

1 ชอื ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม: 

 

1.1. ชือโครงการจดัการ (ไทย)    : กองทนุเปิดเอก็ซส์ปรงิ หุน้ไทยยงัยืนซิสเทมาติก 

 

1.2. ชือโครงการจดัการ (องักฤษ)   : Xspring Sustainable Thai Equity Systematic Fund 

 

1.3. ชือย่อ     : X-SEQS 

 

1.4. ประเภทโครงการ    : กองทนุเปิด 

 

1.5. ประเภทการขาย    : ขายหลายครงั 

 

1.6. การกาํหนดอายโุครงการ   : ไม่กาํหนด 

 

1.7. อายโุครงการ     : - ปี - เดือน – วนั 

 

1.8. อายโุครงการถึงวนัที (กรณีกาํหนดอายเุป็นช่วงเวลา) : - 

 

1.9. เงือนไข (อายโุครงการ): 

 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเลิกการจดัตงักองทนุรวมทอียูร่ะหว่างการเสนอขายหน่วยลงทนุครงัแรกได ้หรอืภายหลงัจาก

สินสดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนโดยจะพิจารณาชาํระเงินคืนใหก้ับผูล้งทุนโดยไม่นาํทรพัยสิ์นทีจาํหน่ายไดไ้ปจดทะเบียนหรืออาจ

พิจารณาเลิกโดยไม่ตอ้งขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุ ทงัน ีบรษิัทจดัการจะคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูล้งทุน / ผูถื้อหน่วยลงทนุและกองทุน

เป็นสาํคญัในกรณีดงัต่อไปนี 

1. กองทุนรวมมีจาํนวนเงินทีไดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทนุครงัแรกไม่เพียงพอต่อการจดัตงักองทนุ 

2. กองทุนไม่สามารถสรรหาหรือลงทนุในตราสารหรือหลกัทรพัยใ์ดๆทีสอดคลอ้งกับวตัถปุระสงค ์และ/หรือ นโยบายการลงทนุของ

กองทุน ทงัน ีขึนอยู่กบัดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ 

สว่นท ี1 

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม 

กองทนุเปิดเอ็กซส์ปรงิ หุน้ไทยยังยนืซิสเทมาตกิ (X-SEQS) 
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3. ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในประเทศไม่เหมาะสม และ/หรือ มีเหตุให้เชือไดว้่ากองทุนไม่

สามารถลงทุนไดต้ามวตัถุประสงคข์องกองทุนรวมอย่างเหมาะสม อันเนืองมาจากปัจจัยอืนทีอาจทาํใหผ้ลตอบแทนปรบัตัว

ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ ทังนี ขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน/                 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุและกองทนุเป็นสาํคญั 

 

1.10. ลกัษณะโครงการ     : กองทุนเพอืผูล้งทนุทวัไป 

 

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย     : เสนอขายในไทย 

 

2. จาํนวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีตราไว้ จาํนวน ประเภทราคาของหน่วยลงทุนทีเสนอขาย: 

 

2.1. จาํนวนเงินทนุของโครงการ    : 2,000,000,000.00บาท 

 

2.2. เงือนไข (จาํนวนเงนิทนุของโครงการ)  : 

1. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิมเงินทุนจดทะเบียนของโครงการไดโ้ดยไม่ตอ้งขอมติความเห็นชอบ จากผูถื้อหน่วยลงทนุ 

 

2.3. มลูค่าทตีราไวต้่อหน่วย    : 10.0000 บาท 

 

2.4. จาํนวนหน่วยลงทนุ     : 200,000,000.0000หน่วย 

 

2.5. ราคาของหน่วยลงทนุทีเสนอขายครงัแรก   : 10.0000 บาท 

 

2.6. มลูค่าขนัตาํของการสงัซอืครงัแรก   :  

ชอืย่อ รายละเอียด 

1. X-SEQS-RD มลูค่าขนัตาํของการสงัซอืครงัแรก: 100 บาท 

2. X-SEQS-RA มลูค่าขนัตาํของการสงัซอืครงัแรก: 100 บาท 

3. X-SEQS-ID มลูค่าขนัตาํของการสงัซอืครงัแรก: 3,000,000 บาท 

4. X-SEQS-IA มลูค่าขนัตาํของการสงัซอืครงัแรก: 3,000,000 บาท 

5. X-SEQS-DSSF มลูค่าขนัตาํของการสงัซอืครงัแรก: 100 บาท 

6. X-SEQS-ASSF มลูค่าขนัตาํของการสงัซอืครงัแรก: 100 บาท 

รายละเอียดเพิมเติม : ดรูายละเอียดเพิมเติมขอ้ 2.12 

 

2.7. มลูค่าขนัตาํของการสงัซอืครงัถดัไป   :  

ชอืย่อ รายละเอยีด 

1. X-SEQS-RD มลูค่าขนัตาํของการสงัซอืครงัถดัไป: 100 บาท 

2. X-SEQS-RA มลูค่าขนัตาํของการสงัซอืครงัถดัไป: 100 บาท 

3. X-SEQS-ID มลูค่าขนัตาํของการสงัซอืครงัถดัไป: 100,000 บาท 
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4. X-SEQS-IA มลูค่าขนัตาํของการสงัซอืครงัถดัไป: 100,000 บาท 

5. X-SEQS-DSSF มลูค่าขนัตาํของการสงัซอืครงัถดัไป: 100 บาท 

6. X-SEQS-ASSF มลูค่าขนัตาํของการสงัซอืครงัถดัไป: 100 บาท 

รายละเอียดเพิมเติม : ดรูายละเอียดเพิมเติมขอ้ 2.12 

 

2.8. มลูค่าขนัตาํของการสงัขายคืน    :  

ชอืย่อ รายละเอยีด 

1. X-SEQS-RD มลูค่าขนัตาํของการสงัขายคืน: ไม่กาํหนด 

2. X-SEQS-RA มลูค่าขนัตาํของการสงัขายคืน: ไม่กาํหนด 

3. X-SEQS-ID มลูค่าขนัตาํของการสงัขายคืน: ไม่กาํหนด 

4. X-SEQS-IA มลูค่าขนัตาํของการสงัขายคืน: ไม่กาํหนด 

5. X-SEQS-DSSF มลูค่าขนัตาํของการสงัขายคืน: ไม่กาํหนด 

6. X-SEQS-ASSF มลูค่าขนัตาํของการสงัขายคืน: ไม่กาํหนด 

รายละเอียดเพิมเติม : ดรูายละเอียดเพิมเติมขอ้ 2.12 

 

2.9. จาํนวนหน่วยลงทนุขนัตาํของการสงัขายคืน  :  

ชอืย่อ รายละเอยีด 

1. X-SEQS-RD จาํนวนหน่วยลงทนุขนัตาํของการสงัขายคืน: ไม่กาํหนด 

2. X-SEQS-RA จาํนวนหน่วยลงทนุขนัตาํของการสงัขายคืน: ไม่กาํหนด 

3. X-SEQS-ID จาํนวนหน่วยลงทนุขนัตาํของการสงัขายคืน: ไม่กาํหนด 

4. X-SEQS-IA จาํนวนหน่วยลงทนุขนัตาํของการสงัขายคืน: ไม่กาํหนด 

5. X-SEQS-DSSF จาํนวนหน่วยลงทนุขนัตาํของการสงัขายคืน: ไม่กาํหนด 

6. X-SEQS-ASSF จาํนวนหน่วยลงทนุขนัตาํของการสงัขายคืน: ไม่กาํหนด 

รายละเอียดเพิมเติม : ดรูายละเอียดเพิมเติมขอ้ 2.12 

 

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขนัตาํ  :  

ชอืย่อ รายละเอยีด 

1. X-SEQS-RD มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขนัตาํ: ไม่กาํหนด 

2. X-SEQS-RA มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขนัตาํ: ไม่กาํหนด 

3. X-SEQS-ID มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขนัตาํ: 1,500,000 บาท 

4. X-SEQS-IA มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขนัตาํ: 1,500,000 บาท 

5. X-SEQS-DSSF มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขนัตาํ: ไม่กาํหนด 

6. X-SEQS-ASSF มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขนัตาํ: ไม่กาํหนด 

รายละเอียดเพิมเติม : ดรูายละเอียดเพิมเติมขอ้ 2.12 
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2.11. จาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขนัตาํ  :  

ชอืย่อ รายละเอยีด 

1. X-SEQS-RD จาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขนัตาํ: ไม่กาํหนด 

2. X-SEQS-RA จาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขนัตาํ: ไม่กาํหนด 

3. X-SEQS-ID จาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขนัตาํ: ไม่กาํหนด 

4. X-SEQS-IA จาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขนัตาํ: ไม่กาํหนด 

5. X-SEQS-DSSF จาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขนัตาํ: ไม่กาํหนด 

6. X-SEQS-ASSF จาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขนัตาํ: ไม่กาํหนด 

รายละเอียดเพิมเติม : ดรูายละเอียดเพิมเติมขอ้ 2.12 

 

2.12 . รายละเอียดเพิมเติม  

เพิมเติมข้อ  2.5 ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครังแรก: 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ลงทุน  (ถ้ามี )                        

บวกภาษีมลูค่าเพิม (ถา้มี) บวกค่าใชจ้่ายในการซือขายหลกัทรพัย ์(ถา้มี) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการลดหรือยกเว้นมูลค่าขันตาํของการทํารายการสังซือและขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 2.6 -2.11               

ในกรณีดงัต่อไปนี 

1. เพือรองรบับริการต่างๆ หรือให้สอดคลอ้งกับการใหบ้ริการตามช่องทางการซือขายต่าง ๆ ของบริษัทจัดการโดยอาจพิจารณา      

ให้มีการกําหนดมูลค่าและจํานวนหน่วยลงทุนแตกต่างกันตามรูปแบบของช่องทางการซือขายนัน ๆ ได้โดยไม่เกินมูลค่า           

และจาํนวนหน่วยลงทุนทีระบุไวต้ามขอ้ 2.6 – 2.11 ดงักล่าวขา้งตน้  

2. ในกรณีทีบริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่าและผู้ถือหน่วยลงทุนไดร้บัประโยชน์มากกว่าเดิมโดยคาํนึงถึงประโยชนข์อง          

ผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นสาํคญั 

 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปรบัลดหรือยกเวน้จาํนวนหรือมลูค่าขนัตาํขา้งตน้ในอนาคตได ้(ทงันี บรษิัทจดัการสามารถเปลียนแปลง

จาํนวนหรือมูลค่าสูงสุดดังกล่าว ได้หากประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือประกาศอืนๆ ทีเกียวข้องมีการแก้ไขเพิมเติม              

ในภายหลัง) โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซงึบรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบภายใน 7 วนัก่อนวนั

ดาํเนินการดังกล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ และจะแจง้ให้สาํนักงานทราบตามทีประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กาํหนด 

 

3. วัตถุประสงคข์องโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพเิศษ การ

ลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินอืน 

หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอืนทจีะลงทุน: 

 

3.1. วตัถปุระสงคข์องโครงการ: 

โครงการมีวตัถุประสงคเ์พือตอบสนองความตอ้งการของผูล้งทุนทีตอ้งการลงทุนในตราสารทุน  โดยมุ่งหวงัผลตอบแทนในรูปเงินปันผล

และผลตอบแทนจากการเพิมขึนของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาวในรูปแบบของผลตอบแทนรวม (Total Return) และเพือส่งเสริมการ

ออมระยะยาวของผูถื้อหน่วยลงทนุรวมถึงผูล้งทนุจะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีตามกฏหมายและเงือนไขทีกรมสรรพากรกาํหนด 

 

3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทุนรวม: ตราสารทนุ 
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3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพิเศษ: 

-กองทนุรวมเพือการออม (Super Savings Fund: SSF) 
 
 

3.4. ประเภทกองทนุตามการลงทนุในประเทศและต่างประเทศ:  

- กองทนุทีลงทนุแบบไม่มีความเสียงต่างประเทศ 

 

3.5. นโยบายการกูย้ืม (ถา้มี): 

บริษัทจัดการอาจกูย้ืมเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือคืนในนามกองทุนไดโ้ดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์งือนไขและวิธีการที

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 

 

3.6. การลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหนา้ (Derivatives): ไม่ลงทนุ 

 

3.7. การลงทนุในตราสารทีมีสญัญาซือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note): ไม่ลงทุน 

 

3.8. กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ (Management Style):* 

มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชีวดั (activemanagement) 

 

3.9. ดชันีชีวัด/อา้งอิง (Benchmark): 

ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) สดัส่วน (%): 100.00 

หมายเหต ุ: 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงตัวชีวัดในการเปรียบเทียบตามทีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึงอยู่ภายใตก้รอบ

นโยบายการลงทุนทีกาํหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างชดัเจนถึงวนัทีมีการเปลียนตัวชีวดั 

คาํอธิบายเกียวกบัตวัชีวดั และเหตุผลในการเปลียนตวัชวีดัดงักล่าว โดยจะประกาศใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิัทจดัการ  

 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลียนแปลงตวัชวีดัเพอืใหเ้ป็นไปตามประกาศเงือนไขและขอ้กาํหนดของสมาคมบรษิัทจดัการลงทุน และ/หรือ 

ประกาศข้อกาํหนดของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกียวกับมาตรฐานการวัดผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือการ

เปลียนแปลงตัวชีวัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีทีผู้ออกตัวดัชนีของตัวชีวัดไม่ได้จัดทาํหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป        

บรษิัทจดัการจะแจง้การเปลียนแปลงดงักล่าวโดยจะประกาศใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

 

3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน: *จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

 

3.11 . รายละเอียดเกียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ: 

รายละเอียดเพิมเติม: 

กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน ซึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ (MAI)          

ทีมีการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงปัจจัยทางด้านสิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลทีดี โดยกองทุนจะลงทุนให้มี Net Exposure              

ในตราสารทนุ โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 

 



 
ส่วนที 1 รายละเอียดโครงการ                                                           หนา้ 18 / 89                                            กองทนุเปิดเอ็กซส์ปริง หุน้ไทยยงัยืนซิสเทมาติก 

 

 

กองทุนเน้นสรา้งผลตอบแทนมากกว่า SET TRI ในระยะยาว โดยกองทุนจะมีการคดัเลือกตราสารทุนและมีกระบวนการตดัสินใจลงทุน

อย่ าง เป็ น ระบ บ ซึ ง ได้รับ ก า รแ น ะนําจ า ก  ARABESQUE ASSET MANAGEMENT LTD, (ที ป รึก ษ า ก า รล งทุ น ข องกอ งทุ น )                    

โดยมีรายละเอยีดของการคดัเลือกตราสารทนุทสีามารถลงทนุไดแ้ละกระบวนการลงทุน ดงัน ี

1. คดัเลือกกลุ่มหุน้ทีสามารถลงทุนได ้(Stock Universe) จากปัจจยัต่างๆ ซงึประกอบไปดว้ยสภาพคล่องของหุน้ และหลกัการของ

สหประชาชาติทีมีเป้าหมายในการกระตุ้นให้บริษัทต่าง ๆ ทัวโลกหันมาใช้นโยบายในการดาํเนินกิจการซึงมีความยังยืน          

และรบัผิดชอบต่อสังคมมากขึน (UN Global Compact) ซึงมีปัจจัยทีเกียวข้อง 4 ประการ คือ 1) สิทธิมนุษยชน 2) แรงงาน             

3) สิงแวดลอ้ม และ 4) การต่อตา้นคอรปัชนั โดยอิงขอ้มลูจากรายงานของบรษิัทจดทะเบียน ข่าว และกิจกรรมขององคก์รพฒันา

เอกชน (NGO) โดยระบบการลงทุนจะประเมินหุน้แต่ละตัวทุกวนัจากขอ้มลูทีเขา้มาในแต่ละวนั และจะทาํการทบทวน Stock 

Universe ทกุไตรมาส 

2. กาํหนดหุน้ทีจะลงทุน (Stock Selection) ในแต่ละช่วงเวลาทีลงทุน โดยคดัเลือกจากปัจจยัทีมีผลต่อการเปลียนแปลงของราคา

หุน้และปัจจยัพืนฐานของหุน้เช่น งบการเงิน ผลประกอบการ และปัจจยัอนืๆ ซงึหุน้ทีเลือกลงทนุจะตอ้งมีคะแนนรวมในเกณฑด์ี 

โดยระบบจะมีการทบทวนรายชือหุน้ทีลงทนุ ทุกเดือน 

3. กาํหนดสดัส่วนของหุน้ทีจะลงทุนโดยประเมินจากปัจจยัเสียงดา้นมหภาค เช่น ราคานาํมนั อตัราแลกเปลียน ดอกเบียและอืนๆ 

ทีจะมีผลต่อปัจจัยพืนฐานของหุ้นแต่ละตัว และคะแนนด้านสิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment Social 

Governance: ESG) 

 

ส่วนทีเหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เป็นตน้ 

ตลอดจนหลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนดใหล้งทนุได ้

 

ทงันี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนทีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(unlistedsecurities) ตราสารหนีทีมีอันดับความน่าเชือถือ     

ตาํกว่าทีสามารถลงทนุได ้(Non– investment grade) หรือตราสารหนีทไีม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชอืถือ (Unrated) 

 

กองทุนจะไม่ลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพือป้องกนัความเสียง / เพอืเพิมประสิทธิภาพการบรหิารการลงทุน          

และตราสารทีมีสญัญาซอืขายล่วงหนา้แฝง (structured notes) 

 

ทงัน ีในการคาํนวณสดัส่วนการลงทนุของกองทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บรษิัทจดัการอาจไม่นบัช่วงระยะเวลาดงันี รวมดว้ย

ก็ได ้ทงัน ีโดยตอ้งคาํนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทุนเป็นสาํคญั 

1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนบัแต่วนัทีจดทะเบียนเป็นกองทนุรวม 

2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายโุครงการหรือก่อนเลิกกองทนุรวม 

3. ช่วงระยะเวลาทีตอ้งใชใ้นการจาํหนา่ยทรพัยส์ินของกองทนุเนอืงจากไดร้บัคาํสงัขายคืนหรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุหรอืมีการโอนยา้ย

กองทุนจาํนวนมากหรือเพือรอการลงทนุทงันตีอ้งไมเ่กินกว่า 10 วนัทาํการ 

 
3.12. รายละเอียดการลงทนุในต่างประเทศ: 

-ไม่ม-ี 

 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอนื หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทจีะลงทนุ: 
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3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทจีะลงทุนในประเทศ: 

 

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเ์ฉพาะจากหลกัทรัพย ์ทรพัยสิ์นอืน หรือหาดอกผล โดยวิธีอืนอย่างใดอย่างหนึงหรือหลาย

อย่างตามทีประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณี            

ทีคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมีประกาศแกไ้ขหรือเพิมเติมประเภทหรือ

ลกัษณะของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นหรือการหาดอกผล โดยวิธีอนื 

 

ส่วนท ี1: ตราสาร TS (Transferable Securities)  

1.1 ตราสาร TS หมายความว่าตราสารทางการเงินใดๆนอกเหนือจากทรพัยสิ์นในส่วนอืนของขอ้ 3.13.1 ซึงมีคุณสมบัติตามหลกัเกณฑ ์     

ทคีรบถว้นดงันี 

1.1.1 ไม่มีขอ้กาํหนดหรือเงือนไขทีทาํใหผู้ล้งทนุมีภาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงินลงทนุในตราสาร 

1.1.2 สามารถเปลียนมือได ้(รวมถึงกรณีทีเป็นตวัแลกเงินตวัสญัญาใชเ้งินหรือตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วงหนา้แฝงทีมีเงือนไขหา้ม

เปลียนมือแต่กองทนุไดด้าํเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการทีกฎหมายกาํหนดหรือมีเงือนไขใหก้องทุนสามารถ

ขายคืนผูอ้อกตราสารได)้  

1.1.3 มีขอ้มลูเกียวกบัตราสารทีถกูตอ้งครบถว้นและมีการปรบัปรุงเป็นประจาํอย่างสมาํเสมอ ซงึบรษิัทจดัการสามารถเขา้ถึงไดเ้พือนาํมา

ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนไดอ้ย่างสมาํเสมอ และมีข้อมูลราคาทีสะท้อนมูลค่ายุติธรรมโดยขอ้มูลดังกล่าวตอ้งอา้งอิงจาก

แหล่งขอ้มลูทีเชือถือไดซ้งึจดัทาํตามหลกัวิชาการอนัเป็นทียอมรบัในระดบัสากล 

1.2 คณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิมเติมจากทีกาํหนดในขอ้ 1.1  

1.2.1 ในกรณีทีเป็นการลงทุนในตวัแลกเงนิหรือตวัสญัญาใชเ้งินทีออกตราสารดงักล่าวเพือชาํระหนกีารคา้ตวัแลกเงินหรือตวัสญัญาใชเ้งิน

ดงักล่าวตอ้งมีการรบัอาวลัหรือรบัรองโดยบคุคลดงันี 

1.2.1.1 ธนาคารพาณิชยบ์รษัิทเงินทนุหรือบรษิัทเครดิตฟองซิเอรต์ามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบันการเงิน 

1.2.1.2 ธนาคารออมสิน 

1.2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

1.2.1.4 ธนาคารเพอืการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

1.2.1.5 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

1.2.1.6 ธนาคารเพอืการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 

1.2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

1.2.1.8 สถาบนัการเงินต่างประเทศทีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัผูร้บัฝากตามขอ้ 1.2.1.1 - 1.2.1.7  

ทงันกีารอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผูส้งัจา่ยหรือผูอ้อกตวัทงัจาํนวนรวมถงึดอกเบีย (ถา้มี) ตามทีระบไุว้

ในตวัแลกเงินหรือตวัสญัญาใชเ้งินดว้ย 

 

ส่วนท ี2: ทรัพยสิ์นประเภทหน่วย CIS หน่วย Infra และหน่วย Property 

2.1 ประเภทของตราสาร 

2.1.1 หน่วย CIS หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอยู่ภายใตบ้ังคับประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์การ

จดัการกองทนุรวมเพือผูล้งทุนทวัไปกองทนุรวมเพือผูล้งทนุทีมิใช่รายย่อยกองทนุรวมเพือผูล้งทนุประเภทสถาบนัและกองทนุส่วนบคุคล 

2.1.2 หน่วย Infra หมายถึง กองทุนโครงสรา้งพืนฐานทีจดัตงัขึนตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือตามกฎหมายว่า

ดว้ยทรสัตเ์พอืธุรกรรมในตลาดทุน 
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2.1.3 หน่วย Property หมายถึง หน่วยของกองทรพัยสิ์นทีเกียวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์งึอยู่ในรูปแบบอย่างใดอยา่งหนึงดงันี 

2.1.3.1 กองทุนรวมอสังหาริมทรพัยท์ีอยู่ภายใตบ้ังคบัประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจัดการกองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัย ์

2.1.3.2 ทรสัตเ์พือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยท์ีจดัตงัขึนตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พือธุรกรรมในตลาดทนุ 

2.2 คณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

2.2.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสาร TS ตามส่วนที 1 ขอ้ 1.1.1 - 1.1.3  

2.2.2 ในกรณีทีกองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมกองทุนรวมดังกล่าวตอ้งมีนโยบายการลงทุนดังนี (ไม่ใช้กับการลงทุน             

ในหน่วย CIS ของกองทนุรวมทองคาทีลงทนุในทองคาํแท่ง)  

2.2.2.1 มีการลงทนุในทรพัยสิ์นซงึเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัทีกองทนุสามารถลงทุนได ้

2.2.2.2 มีการลงทนุในทรพัยสิ์นเมือใชวิ้ธีคาํนวณตามสดัส่วน (Pro Rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑอ์ตัราส่วนการลงทนุทีคานวณ

ตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (Single Entity Limit) ของกองทนุนนั 

2.2.2.3 มีการลงทนุในทรพัยสิ์นเมอืใชวิ้ธีคาํนวณตามสดัส่วน (Pro Rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑอ์ตัราส่วนการลงทนุทีคาํนวณ

ตามประเภททรพัยส์ิน (Product Limit) สาํหรบัทรพัยสิ์นทเีป็น Specific Investment Products (SIP) ของกองทุนนนั 

2.2.2.4 มีการลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหนา้ (Derivatives) ทเีป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Global Exposure Limit ของกองทนุนนั 

2.2.3 ในกรณีทีกองทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร ์

2.3 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีกาํหนดในขอ้ 2.1 และขอ้ 2.2 

2.3.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสาร TS ในส่วนที 1 ขอ้ 1.1.1 -1.1.3  

2.3.2 จดทะเบียนซือขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

 

ส่วนท ี3: ทรัพยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากซึงจะต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของ

ผู้รับฝากดังนี 

1. ธนาคารพาณิชยบ์รษิัทเงินทนุหรือบรษิัทเครดิตฟองซิเอรต์ามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

7. ธนาคารเพือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

10. สถาบนัการเงินต่างประเทศทีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัผูร้บัฝากตามขอ้ 1. – 9.  

 

ส่วนท ี4: ธุรกรรมประเภทการซือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)  

การลงทนุใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี 

4.1 คู่สญัญาตอ้งเป็นนิติบคุคลดงันีทสีามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

4.1.1 ธนาคารพาณิชย ์

4.1.2 บรษิัทเงนิทนุ 
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4.1.3 บรษิัทเครดิตฟองซิเอร ์

4.1.4 บรษิัทหลกัทรพัย ์

4.1.5 บรษิัทประกนัภยั 

4.1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

4.1.7 กองทนุฟืนฟ ู

4.1.8 นิติบคุคลทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน 

4.1.9 ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ 

4.2 ตราสารทีใชใ้นการทาํ Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสารดงันี 

4.2.1 ตราสารภาครฐัไทย 

4.2.2 ตวัแลกเงินตวัสญัญาใชเ้งนิบตัรเงินฝากศกุกูหรือหุน้กูร้ะยะสนัทธีนาคารพาณิชยบ์รษิัทเงินทนุหรือธนาคารทีมกีฎหมายเฉพาะจดัตงั

ขึนเป็นผูมี้ภาระผกูพนัซงึมีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี 

4.2.3 ตวัแลกเงินหรือตวัสัญญาใช้เงินทีบริษัทหลักทรพัยท์ีไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยป์ระเภทการให้สินเชือเพือธุรกิจ

หลกัทรพัยต์ามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(TSFC) เป็นผูอ้อกทีมีกาํหนดวนัใชเ้งินตามตวัไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนั

ออกตวัและเป็นตวัทีถึงกาํหนดใชเ้งินเมือทวงถามหรือเมือไดเ้ห็น 

4.2.4 ตวัแลกเงินตวัสญัญาใชเ้งินหรือศกุกูทีมีอายุไม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัทอีอก ซงึม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหนึงดงันี 

4.2.4.1 มีอนัดบัความน่าเชือถือของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น (Issue Rating) หรืออนัดบัความน่าเชือถือของผูอ้อกตราสารหรือคู่สัญญา 

(Issuer Rating) อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเป็นอนัดบัความน่าเชือถือของผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา (Issuer Rating) ตอ้งเป็น Credit 

Rating ทไีดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสนัดว้ย 

4.2.4.2 มีอันดับความน่าเชือถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รบัรองผู้รบัอาวัลผู้สลักหลังหรือผู ้คา้ประกัน (Guarantor Rating) อยู่ใน

ระดบัทสีามารถลงทนุได ้(Investment Grade)  

4.2.5 ตราสารหนีซึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปีทีขึนทะเบียนในตลาดซือขายตราสารหนีหรือทีมีขอ้มลูราคาทีน่าเชือถือและอา้งอิงได ้ซึงมี

การเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยตราสารหนีดงักล่าวตอ้งมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึงดงันี 

4.2.5.1 มี Credit Rating ระยะสันอยู่ใน 2 อันดบัแรกหรือ Credit Rating ระยะยาวทีเทียบเคียงไดก้ับ Credit Rating ระยะสันดังกล่าว

ตามทสีถาบันจดัอนัดบัความน่าเชือถือไดเ้ปรียบเทียบไว ้

4.2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

4.2.6 ตราสารหนีซงึมีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนทขึีนทะเบียนในตลาดซือขายตราสารหนีหรือทีมีขอ้มลูราคาทีน่าเชอืถือและอา้งอิงไดซ้งึมี

การเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยตราสารหนีดงักล่าวตอ้งมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึงดงันี 

4.2.6.1 มี Credit Rating ระยะสันอยู่ใน 3 อันดบัแรกหรือ Credit Rating ระยะยาวทีเทียบเคียงไดก้ับ Credit Rating ระยะสันดังกล่าว

ตามทสีถาบันจดัอนัดบัความน่าเชือถือไดเ้ปรียบเทียบไว ้

4.2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

4.2.7 ทรพัยส์ินอนืตามทีสาํนกังานคณะกรรมการก.ล.ต. กาํหนดเพิมเติม 

4.3 ระยะเวลาการรบัชาํระหนีของ Reverse Repo ตอ้งไม่เกิน 90 วนั 

4.4 ขอ้กาํหนดเพิมเติมทีบริษัทจดัการตอ้งปฏบิตัิสาํหรบัการลงทนุใน Reverse Repo  

4.4.1 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีกาํหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไทย (TBMA) หรือบรษิัทหลกัทรพัยที์ไดร้บัใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการใหสิ้นเชือเพือธุรกิจหลกัทรพัยต์ามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(TSFC)  

4.4.2 หา้มนาํหลกัทรพัยห์รือตราสารทีซือไปขายหรือโอนต่อเวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี 

4.4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามขอ้กาํหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 
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4.4.2.2 เป็นการขายตาม Repo ทเีป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑเ์งือนไขและ

วิธีการในการกูย้ืมเงินในนามของกองทนุรวมและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยสิ์นของกองทนุรวม 

4.4.3 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารทีซือ ณ วันเรมิตน้สญัญาตอ้งมีมลูค่าเป็นไปตามสมการการคาํนวณตามวิธีการ ดงัน ี

มลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารทีซือมากกว่า (ราคาซอื x (1 + Discount Rate))  

ทงัน ีราคาซือเท่ากบัราคาทีกองทนุชาํระใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึงเป็นค่าซือหลกัทรพัยห์รือตราสารตาม Reverse Repo  

4.4.4 การดาํรงมูลค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารทีซือ ณ สินวนัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี 

4.4.4.1 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารทีซือมากกว่า (มลูค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate))  

4.4.4.2 ในกรณีทีมลูค่าหลกัทรพัยห์รือตราสารทีซือ ณ สินวนัไม่เป็นไปตามสมการในขอ้ 4.4.4.1 บริษัทจดัการตอ้งเรียกใหคู้่สญัญาโอน

กรรมสิทธิในเงินหรอืหลกัทรพัยห์รือตราสารทีสามารถใชใ้นการทาํ Reverse Repo ใหแ้ก่กองทนุเพอืใหม้ลูค่ารวมของ 

หลกัทรพัยห์รือตราสารทีซือและทรพัยส์ินทีโอนมาดงักล่าวเป็นไปตามวิธีการดงักล่าว ภายในวนัทาํการถัดจากวนัทีมลูค่าหลกัทรพัยห์รือ

ตราสารทีซือลดลงกว่าสมการในขอ้ 4.4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4.4.3  

4.4.4.3 ในกรณีทีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรพัยห์รือตราสารทีซือ ณ สินวันมีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า 

Reverse Repo x (1 + Discount Rate) เป็นจาํนวนไม่เกิน 5 ลา้นบาทหรือไม่เกิน 5% ของราคาซือแลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกว่าและมีการ

กาํหนดเรืองดงักล่าวไวใ้นสญัญาซึงไดก้าํหนดโดยพิจารณาถึงปัจจยัความเสียงของคู่สญัญา (Counterparty Risk) แลว้บรษิัทจดัการจะ

ไม่ดาํเนินการตามขอ้ 4.4.4.2 ก็ได ้

4.4.5 การคาํนวณมลูค่า Reverse Repo ตามขอ้ 4.4.4 ใหค้าํนวณดงันี 

4.4.5.1 คาํนวณจากราคาซือรวมกบัผลประโยชนท์ีกองทุนพึงไดร้บัจาก Reverse Repo จนถึงวนัทีมีการคาํนวณ 

4.4.5.2 คาํนวณเป็นรายธุรกรรมหรือคาํนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ Reverse Repo ทุกธุรกรรมทีกองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกัน 

และมีขอ้ตกลงกาํหนดใหส้ามารถบงัคับชาํระหนีตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึงจากหลกัทรพัยห์รือตราสารทีซือหรือทรพัยสิ์นทีโอนตามขอ้ 

4.4.4.2 (ถา้มี) ของธุรกรรมทีเกิดจาก Reverse Repo รายการอืนได ้

4.4.6 Discount Rate ทนีาํมาใชใ้นการคาํนวณตอ้งเป็นการกาํหนดขึนโดยคาํนึงถึงปัจจยัความเสียงของคู่สญัญาหลกัทรพัยห์รือตราสารที

ซือแลว้ 

 

ส่วนท ี5: ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Lending)  

การทาํ Securities Lending ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุ ดงัน ี

5.1 คู่สญัญาตอ้งมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจการการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์

(Securities Borrowing and Lending: SBL) โดยในกรณีทีคู่สญัญาดงักล่าวกระทาํการในฐานะตวัแทนของผูย้ืมผูย้ืมตอ้งเป็นบคุคล ดงันี

ทสีามารถประกอบธุรกิจหรือดาํเนินกิจการไดต้ามกฎหมายไทย 

5.1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL  

5.1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

5.1.3 กองทนุฟืนฟ ู

5.1.4 ธนาคารเพือการนาํเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 

5.1.5 ธนาคารพาณิชย ์

5.1.6 บรษิัทเงนิทนุ 

5.1.7 บรษิัทหลกัทรพัย ์

5.1.8 บรษิัทประกนัชีวิต 

5.1.9 กองทนุส่วนบุคคลทีมีมลูค่าทรพัยสิ์นของผูล้งทนุแต่ละรายตงัแต่ 1 ลา้นบาทขึนไป 
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5.1.10 กองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

5.1.11 นิติบคุคลอนืตามทีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพิมเติม 

5.2 หลกัทรพัยท์ีใหย้ืมตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยห์รอืหลกัทรพัยท์ีธนาคารแห่งประเทศ

ไทยทาํหนา้ทีเป็นนายทะเบียนหลกัทรพัย ์

5.3 การวางหรือเรียกหลกัปนบรษิัทจรัะกัดการตอ้งดาํเนินการ ดงัน ี

5.3.1 ดาํเนินการใหมี้การวางหรือเรียกหลกัประกนัจากผูย้ืมเพือเป็นประกนัการใหย้ืมหลกัทรพัยโ์ดยตอ้งเป็นหลกัประกนั ดงัน ี

5.3.1.1 เงินสด 

5.3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

5.3.1.3 ตวัแลกเงินตัวสัญญาใชเ้งินบัตรเงินฝากศุกูกหรือหุน้กูร้ะยะสันทีธนาคารพาณิชยบ์ริษัทเงินทุนหรือธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะ

จดัตงัขึนเป็นผูมี้ภาระผกูพนั 

5.3.1.4 ตวัแลกเงินหรือตวัสัญญาใชเ้งินทีบริษัทหลกัทรพัยท์ีไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรพัยป์ระเภทการใหสิ้นเชือเพือธุรกิจ

หลกัทรพัยต์ามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(TSFC) เป็นผูอ้อกทีมีกาํหนดวนัใชเ้งินตามตวัไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนั

ออกตวัและเป็นตวัทีถึงกาํหนดใชเ้งินเมือทวงถามหรือเมือไดเ้ห็น 

5.3.1.5 ตวัแลกเงินตวัสญัญาใชเ้งินหรือศกุูกทีมีอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัทอีอกซงึม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหนึงดงันี 

5.3.1.5.1 มีอนัดบัความน่าเชอืถือของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ิน (Issue Rating) หรืออนัดบัความน่าเชือถือของผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา 

(Issuer Rating) อยู่ในอนัดบัแรกโดยกรณีทีเป็นอันดบัความน่าเชือถือของผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา (Issuer Rating) ตอ้งเป็น Credit 

Rating ทไีดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสนัดว้ย 

5.3.1.5.2 มีอนัดบัความน่าเชือถือของผูม้ีภาระผูกพนัในฐานะผูร้บัรองผูร้บัอาวลัผู้สลักหลงัหรือผู้คา้ประกัน (Guarantor Rating) อยู่ใน

ระดบัทสีามารถลงทนุได ้(Investment Grade)  

5.3.1.6 ตราสารหนีทมี ีCredit Rating อยู่ในระดบัทีสามารถลงทนุได ้(Investment Grade)  

5.3.1.7 หนงัสือคาํประกนัทีธนาคารพาณิชยเ์ป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทนุเพือเป็นประกนัการคืนหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทนุ 

5.3.1.8 หุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ทีมีรายชืออยู่ในดชันี SET50 ทงันี ในกรณีทีกองทุนไม่มีนโยบายการ

ลงทนุในตราสารทนุกองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

5.3.1.9 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงิน (Money Market Fund: MMF)  

5.3.2 ดาํเนินการใหก้องทุนมีกรรมสิทธิหรือครอบครองหลักประกันตามขอ้ 5.3.1 หรือดาํเนินการโดยวิธีอืนซึงจะมีผลให้บริษัทจัดการ

สามารถบงัคบัชาํระหนีเอาจากหลกัประกันดงักล่าวไดโ้ดยพลัน 

5.3.3 หา้มนาํหลักประกันตามขอ้ 5.3.1 ทีกองทุนมีกรรมสิทธิไปโอนหรือขายต่อหรือทาํใหไ้ม่สามารถบงัคบัตามหลกัประกันนันไดเ้วน้แต่

เป็นการบงัคบัชาํระหนีตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัยน์นัเอง 

5.3.4 ดาํรงมลูค่าหลกัประกัน ณ สินวนัมากกว่าหรือเท่ากบั 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยที์ใหย้ืม 

5.3.5 ในกรณีทีหลกัประกนัเป็นเงินสดใหน้าํเงินสดดังกล่าวไปลงทนุโดยทนัทีในทรพัยสิ์น ดงัน ี

5.3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชยห์รือธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน 

5.3.5.2 บตัรเงินฝากหรือตวัสญัญาใชเ้งินดงันี 

5.3.5.2.1 บตัรเงินฝากหรือตวัสญัญาใชเ้งินทีธนาคารพาณิชยบ์ริษัทเงินทุนหรือธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึนเป็นผูม้ีภาระผกูพนั 

5.3.5.2.2 ตวัสญัญาใชเ้งินทีบริษัทหลกัทรพัยท์ีไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการใหสิ้นเชือเพือธุรกิจหลกัทรพัยต์าม

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(TSFC) เป็นผูอ้อกทมีีกาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัวไม่เกนิ 270 วนันบัแต่วนัออกตวัและเป็นตวั

ทถีึงกาํหนดใชเ้งินเมือทวงถามหรือเมือไดเ้ห็น 

5.3.5.2.3 ตวัสญัญาใชเ้งินทมีีอายุไม่เกนิ 90 วนันบัแต่วนัทอีอกซงึม ีCredit Rating อย่างหนึงอย่างใด ดงัน ี
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(1) มีอันดับความน่าเชือถือของหลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์น (Issue Rating) หรืออันดับความน่าเชือถือของผู ้ออกตราสารหรือคู่สัญญา 

(Issuer Rating) อยู่ในอนัดบัแรกโดยกรณีทีเป็นอันดบัความน่าเชือถือของผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา (Issuer Rating) ตอ้งเป็น Credit 

Rating ทไีดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสนัดว้ย 

(2) มีอนัดบัความน่าเชือถือของผูม้ีภาระผูกพันในฐานะผูร้บัรองผูร้บัอาวลัผูส้ลกัหลงัหรือผูค้า้ประกัน (Guarantor Rating) อยู่ในระดบัที

สามารถลงทุนได ้(Investment Grade)  

5.3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 

5.3.5.4 Reverse Repo สาํหรบัตราสารภาครฐัไทย 

5.4 ลกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญาใหใ้ชส้ญัญาทีมีลกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญาตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยว์่าดว้ยข้อกาํหนดเกียวกับระบบงานสัญญายืมและใหย้ืมหลักทรพัยแ์ละหลกัประกันในธุรกรรมการยืม 

และใหย้ืมหลกัทรพัย ์

ส่วนท ี6:  ทรัพยสิ์นประเภทหน่วย private equity   

การลงทนุในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน ี

กรณีทีเป็นการลงทุนเพือกองทุนรวมเพือผูล้งทุนทวัไป กองทุนรวมเพือผูล้งทุนทีมิใช่รายย่อยหรือกองทุนสาํรองเลียงชีพ ใหบ้ริษัทจดัการลงทุน  

ในหน่วย private equity ทีมีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับขอ้กาํหนดสาํหรับตราสาร TS ในส่วนที 1 ข้อ 1.1      

ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้บริษัทจัดการลงทุนในหน่วย private equity              

ไดโ้ดยตอ้งไม่มีขอ้กาํหนดหรือเงือนไขทีทาํใหผู้ล้งทนุเขา้ผูกพนัมากกว่าขอ้ตกลงจาํนวนเงินขนัตาํทีจะลงทนุ  

 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทจีะลงทนุในต่างประเทศ: 

-ไม่ม-ี 

 

3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน เพอืเป็นทรพัยสิ์นของกองทนุรวม: 

 

อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน เพอืเป็นทรพัยสิ์นของกองทนุรวมในประเทศและต่างประเทศ:  

 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึงหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผล โดยวิธีอืนเพือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม              

ตามทีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดดังต่อไปนี ในกรณีทีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลียนแปลง

อตัราส่วนการลงทนุ บรษิัทจดัการจะลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแกไ้ขดว้ย 

 

ส่วนท ี1 : อัตราส่วนการลงทุนทคีํานวณตามผู้ออกทรัพยสิ์นหรอืคู่สัญญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

2 หน่วย CIS ตามทรีะบุขอ้ 3.13.1 ส่วนที 2 ขอ้ 2.2 ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผูร้บัฝากหรือผูอ้อก

ตราสารมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง ดงัน ี

ไม่เกิน 20% 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

3.1 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทงันี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที

รฐับาลเป็นประกัน 

4 ตราสารทีมีลกัษณะครบถว้นดงัน ี

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึงหนกีึงทนุ หรือศุกกู ทผีูอ้อก

จดัตงัขึนตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์

ต่างประเทศทีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคาร

พาณิชยใ์นประเทศไทย 

4.2 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอยา่งใดอย่างหนึงดงัน ี

4.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบียน 

4.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทวัไปโดยมี

รายละเอยีดตามแบบ filing 

4.2.3 ในกรณีทเีป็นตราสารทีมีกาํหนดวนัชาํระ

หน ี< 397 วนันบัแต่วนัทีลงทนุ และไม่ไดมี้

ลกัษณะตาม 4.2.1 หรอื 4.2.2 ผูมี้ภาระผูกพนั

ตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคลดงันี 

4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่า

ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

4.2.3.2 ธนาคารออมสิน 

4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 

4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 

4.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

4.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออกและนาํเขา้แห่ง

ประเทศไทย 

4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

4.2.3.9 บล. 

4.3 เสนอขายในประเทศไทย  

4.4 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

4.5 ในกรณีทเีป็นตราสารทีมีกาํหนดวนัชาํระหนี > 397 วนั

นบัแต่วนัทีลงทนุ ตอ้งขึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ

regulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) นาํหนกัของตราสารทีลงทุนใน 

benchmark +5% 

5 ทรพัยส์ินดงัน ี

5.1 ตราสารทุนทจีดทะเบยีนซือขายในกระดานซือขาย

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี แลว้แต่อตัราใดจะ

สงูกวา่ 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

หลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทวัไปของ SET (แต่ไม่รวมถงึ

ตราสารทุนทีผูอ้อกตราสารอยู่ระหว่างดาํเนินการแกไ้ข

เหตทุอีาจทาํใหม้ีการเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซื์อขาย

ใน SET) 

5.2 ตราสารทุนทีออกโดยบรษิัททีจดัตงัขึนตามกฎหมายไทย 

ซงึหุน้ของบรษิัทดงักล่าวซือขายในกระดานซือขาย

หลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทวัไปของ SET (แต่ไม่รวมถงึ

บรษิัททีอยู่ระหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตทุีอาจทาํใหมี้การ

เพิกถอนหุน้ออกจากการซือขายใน SET) 

5.3 หุน้ทีอยู่ในระหว่าง IPO เพอืการจดทะเบียนซือขายตาม 

5.1 

5.4 ตราสารทมีีลกัษณะครบถว้นดงันี 

5.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทนุ หรือศกุกูที

ผูอ้อกจดัตงัขึนตามกฏหมายไทย หรือเป็นตรา

สาร Basel III 

5.4.2 มี Credit rating อยู่ในระดบั investment 

grade 

5.4.3 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนงึดงันี 

5.4.3.1 ผูอ้อกตราสารบรษิัทจดทะเบียนใน 

SET 

5.4.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทวัไป

โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

5.4.4 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกาํหนดวนัชาํระหนี 

397 วนั นบัแต่วนัทลีงทนุ ตอ้งขึนทะเบียนหรือ

อยูใ่นระบบของ regulated market 

5.5 DW ทมีี issuer rating อยู่ในระดบั investment grade  

5.6 ธุรกรรมดงันี ทีคู่สญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั 

investment grade 

5.6.1 reverse repo 

5.6.2 OTC derivatives 

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ทีมีลกัษณะครบถว้น 

ดงัน ี

5.7.1 จดทะเบียนซือขายหรืออยู่ระหว่าง IPO เพือการ

จดทะเบยีนซือขายในกระดานซือขายหลกัทรพัย์

สาํหรบัผูล้งทนุทวัไปของ SET (แต่ไม่รวมถงึ

หน่วยดงักล่าวทีอยู่ระหว่างดาํเนนิการแกไ้ขเหตุที

(1) 10% หรือ 

(2) นาํหนกัของทรพัยสิ์นใน 

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

อาจทาํใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจาก

การซอืขายใน SET 

5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนทีไม่ไดม้ีลกัษณะกระจาย

การลงทุนในกิจการโครงสรา้งพืนฐาน

อสงัหารมิทรพัย ์หรือสิทธิการเชา่ แลว้แต่กรณี 

(diversified fund) ตามแนวทางทีสาํนกังาน

กาํหนด 

5.8 หน่วย private equity ทจีดทะเบียนซือขายหรืออยูใ่น 

       ระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายในกระดาน 

       ซือขายหลกัทรพัยข์อง SET (แต่ไม่รวมถงึหน่วย private  

       equity ทอียู่ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตทุีอาจทาํใหม้ ี

       การเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือขาย  

5.9 หนว่ย CIS ตามทรีะบใุนขอ้ 3.13.1 ส่วนท ี2 ขอ้ 2.3 

         ทจีดทะเบียนซือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพือการจด

         ทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลกัทรพัยข์อง SET 

         (แต่ไม่รวมถึงหนว่ยดงักล่าวทีอยู่ระหวา่งดาํเนินการ  

         แกไ้ขเหตุทีอาจทาํใหม้ีการเพิกถอนหนว่ยดงักล่าวออก 

         จากการซอืขาย 

6 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทนุทีมีลกัษณะ

กระจายการลงทุนในกจิการโครงสรา้งพืนฐาน 

อสงัหารมิทรพัย ์หรือสิทธิการเชา่ แลว้แต่กรณี (diversified 

fund) ตามแนวทางทีสาํนกังานกาํหนด และมีลกัษณะตาม 

5.7.1 

ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

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

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี ไมมี่ขอ้กาํหนดเกียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก หรือผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญาแลว้แต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดาํเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที 2 :  อตัราส่วนการลงทนุทีคาํนวณตามกลุ่มกจิการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์ินของบรษิัททุกบรษิัททีอยูใ่นกลุ่ม

กิจการเดยีวกนัหรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทาง

การเงินกบับรษิัทดงักล่าว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึงดงันี แลว้แต่อตัรา

ใดจะสงูกว่า 

(1) 25% หรือ 

(2) นาํหนกัของทรพัยสิ์นทีลงทนุใน 

benchmark + 10% 
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หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี ไมมี่ขอ้กาํหนดเกียวกบั group limit 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดาํเนินงานของ MF  

2. derivatives on organized exchange 

 

ส่วนที 3 : อตัราส่วนการลงทนุทีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  

ตวัแลกเงิน (B/E) หรือตวัสญัญาใชเ้งิน (P/N) ทนีิติบคุคล

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติ

บคุคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้งัจา่ย หรอืคู่สญัญา ดงัน ี

  1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงนิทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงั

ขึน 

1.2 ธนาคารพาณิชย ์

1.3 บรษิัทเงินทุน 

1.4 บรษิัทเครดิตฟองซเิอร ์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทอียูอ่าศยั 

(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นที MF ไดร้บัโอนกรรมสิทธิมาจาก 

คู่สญัญาตาม reverse repo หรอื securities lending หรือ  

derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉลียในรอบปีบญัชี

เวน้แตเ่ป็น MF ทมีีอายโุครงการนอ้ยกวา่ 

1 ปี ใหเ้ฉลียตามรอบอายกุองทนุ 

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ทอีายกุองทนุ

คงเหลือ นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน    

ทงัน ีเฉพาะ MF ทมีี อายโุครงการ 

มากกวา่หรือเท่ากบั 1 ปี 

 

2 ทรพัยส์ินดงัน ี

2.1 ตวัแลกเงิน (B/E) หรือตวัสญัญาใชเ้งิน (P/N) ทมีี

เงอืนไขหา้มเปลียนมือแต่MFไดด้าํเนินการใหม้กีารรบัโอน

สิทธิเรียกรอ้งในตราสารได ้ตามวิธีการทีกฎหมายกาํหนด 

หรือมีเงือนไขให ้MF สามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากทีมีระยะเวลาการ

ฝากเกนิ 12 เดือน  

2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน ี

(ขอ้นีไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทนุรวมปิด และกองทุน 

buy & hold ทลีงทนุใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสาร

เทียบเทา่เงินฝาก ทีมีอายไุม่เกินอายกุองทนุ หรอืรอบการ

ลงทนุของกองทนุ หรือมกีารลงทนุใน derivatives เพือให้

ทรพัยส์ินดงักล่าวมีอายสุอดคลอ้งกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3 ธุรกรรมการซือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse repo) ไม่เกิน 25% 

4 ธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัย ์(Securities lending) ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซงึไดแ้ก ่ทรพัยสิ์นตามขอ้ 7 ของส่วนที 1: 

อตัราส่วนการคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา 

(single entity limit) แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี ตราสารกึงหนี

รวมกนัไมเ่กิน 15% 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

กึงทนุ ศกุกู หรือตราสาร Basel III ทมีีลกัษณะครบถว้น

ดงัน ี

5.1 มีลกัษณะตาม 5.4.3 และขอ้ 5.4.4 ของขอ้ 5 

ส่วนที 1 อตัราส่วนการลงทนุทีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์ิน

หรือคู่สญัญา (single entity limit) 

5.2 มี Credit Rating อยูใ่นระดบัตาํกว่าทีสามารถลงทนุได ้

(Investment Grade) หรือไม่มี Credit Rating 

หมายเหต ุ: สาํหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดาํเนินงานของกองทนุ ไม่มีขอ้กาํหนดเกียวกบั Product 

limit 1,2 รายละเอยีดของการคาํนวณ ใหพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑท์สีาํนกังานประกาศกาํหนด 

ส่วนที 4 :  อตัราส่วนการลงทนุทีคาํนวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการทีลงทนุ (concentration limit) 

 
 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

1 หุน้ของบรษิัทรายใดรายหนึง ทกุ MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนั

ตอ้งมจีาํนวนหุน้ของบรษัิทรวมกนั <25% ของจาํนวนสิทธิ

ออกเสียงทงัหมดของบรษิัทนนั 

2 

 

 

 
 

ตราสารหนี ตราสารกงึหนกีงึทนุ ตราสาร 

Basel III และศกุกูของผูอ้อกรายใดรายหนึง 

(ไม่รวมถึงตราสารหนีภาครฐัไทยหรือตรา

สารหนีภาครฐัตา่งประเทศ) 

 

  
 

2.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนสิีนทางการเงิน (financial 

liability)9 ของผูอ้อกตราสารรายนนั ตามทีเปิดเผยไวใ้นงบ

การเงินสาํหรบั รอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุทงัน ีในกรณีทีผู้

ออกตราสารมีหนีสินทางการเงนิทีออกใหมก่่อนครบรอบ

ระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ 

บลจ. อาจนาํมลูค่าหนีสินทางการเงินดงักล่าวมารวมกบั

มลูค่าหนีสินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดย

ขอ้มลูหนีสินทางการเงินนนัจะตอ้งเป็นขอ้มลูทีมกีารเผยแพร่

เป็นการทวัไป และในกรณีทีผูอ้อกตราสารไม่มีหนีสินทาง

การเงินตามทีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลา

บญัชีล่าสดุ ใหใ้ชอ้ตัราสว่นไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่การ

ออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นีของผูอ้อกรายนนัเป็น

รายครงั  เวน้แตใ่นกรณีทีผูอ้อกตราสารไดม้ีการยืนแบบ 

filingในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 

ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีทกีองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นีโดยเป็นตรา

สารทีออกใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดบัตาํกว่า 

investment grade หรือไมม่ ีcredit rating ให ้บลจ. 

ลงทนุเพือกองทุนภายใตก้ารจดัการของ บลจ. ราย 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

เดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอ

ขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครงัเวน้แต่กรณีทีผูอ้อก

ตราสารไดมี้การยืนแบบ filing ในลกัษณะเป็น

โครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณา

เป็นรายโครงการ 

(อตัราส่วนตาม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารทีออกโดย

บคุคลดงัน ี

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจ

สถาบนัการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทอียู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมแห่งประเทศไทย 

7. ธนาคารเพือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศ

ไทย 

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็น

สมาชิก 

11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศทีมีลกัษณะทาํนอง

เดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทงัหมดของ MF 

หรือกองทุน CIS ทีออกหน่วยนนั เวน้แต่เป็นหน่วย CIS 

ของกองทุนทีมีลักษณะครบถว้นดงันี โดยไดร้บัความ

เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(1) มีขนาดเล็ก 

(2) จดัตงัขึนใหม่โดยมีอายุไมเ่กนิ 2 ปี 

(3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย infra ทงัหมดของ

กองทุน infra ทีออกหน่วยนนัเวน้แต่เป็นหน่วย infra ของ

กองทุนทีมีลักษณะครบถว้นดังนี โดยไดร้บัความ

เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.                             

(1) มีขนาดเล็ก                            

(2) จดัตงัขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี   
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9หนีสินทางการเงิน (financial liability) ใหพิ้จารณาตามมาตรฐานการบญัชีทีผูอ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ัดทาํงบการเงินตามาตรฐานการ

บญัชีนนั โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดโดยคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพ

บัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเป็นทียอมรบัในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) 

หรือ United States  Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 
10รวมถึงกรณียงัไม่ครบกาํหนดการจดัทาํงบการเงินในครงัแรกของผูอ้อกตราสาร 

ทงัน ีการคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยการ

ลงทนุของกองทนุ และ/หรือทีแกไ้ขเพิมเติม 

 

ส่วนท ี5: การดาํเนินการเมือทรัพยส์ินทลีงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วน 

1. ในกรณีทีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑที์กาํหนด แต่ต่อมาทรพัยสิ์นทีลงทนุมีคณุสมบตัิทีเปลียนแปลงไปจนเป็นเหตใุหข้าด

คณุสมบัติในการเป็นทรพัยสิ์นทีกองทนุสามารถลงทนุไดอ้ีกต่อไป บรษัิทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี 

(1) จัดทาํรายงานโดยระบุรายละเอียดเกียวกับชือจาํนวนอัตราส่วนการลงทุนและวันทีทรัพยส์ินขาดคุณสมบัติและจัดส่งรายงาน

ดงักล่าวต่อผูด้แูลผลประโยชนภ์ายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทเีกิดกรณีดงักล่าวตลอดจนจดัเก็บสาํเนารายงานไวท้ีบรษัิทจดัการ 

(2) จาํหน่ายทรพัยสิ์นทีขาดคุณสมบตัิภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทุนเป็นสาํคญัแต่ตอ้งไม่เกินกว่า 90 วนันบัแต่

วนัทีทรพัยส์ินนนัขาดคณุสมบตัิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4  

(3) เมือบริษัทจดัการสามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นทีขาดคุณสมบัติหรือทรพัยส์ินทีขาดคุณสมบตัิมีคุณสมบัติเปลียนแปลงไปจนเป็นไป

ตามหลกัเกณฑที์กาํหนดแลว้บริษัทจัดการจะจัดทาํรายงานขอ้มูลเกียวกับชือจาํนวนอัตราส่วนการลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวรวมถึง

วนัทีไดจ้าํหน่ายทรพัยสิ์นนนัออกไปหรือวนัทีทรพัยส์ินมีการเปลียนแปลงคณุสมบตัิแลว้แต่กรณีและจดัส่งรายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน์

ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัทีเกิดกรณีดังกล่าวในกรณีทีบริษัทจดัการไม่สามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นทีขาดคุณสมบัติใหเ้ป็นไปตาม    

ขอ้ (2) บริษัทจัดการจะจัดทาํรายงานขอ้มูลตามขอ้ (1) พรอ้มสาเหตุทีไม่สามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูด้แูลผลประโยชนภ์ายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

 

2. ในกรณีทีทรพัยส์ินในขณะทีกองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุทีกาํหนดแต่ต่อมาการลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราส่วน 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วย property  ของกองทนุใดกองทนุหนึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย property ทงัหมดของ

กองทุน property ทีออกหน่วยนนัเวน้แต่เป็นหน่วย

property ของกองทุนทีมีลักษณะครบถว้นดังนี          

โดยไดร้บัความเห็นชอบจาก

สาํนกังาน ก.ล.ต.                           

(1) มีขนาดเล็ก                             

(2) จดัตงัขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี   

(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย private equity ทงัหมด

ของกองทนุ private equity  
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การลงทนุเป็นเวลา 5 วนัทาํการติดต่อกนั โดยมิไดเ้กิดจากการลงทนุเพมิบรษิัทจดัการจะดาํเนินการ ดงัต่อไปนี 

(1) จดัทาํรายงานโดยระบรุายละเอียดเกียวกบัประเภทจาํนวนอตัราส่วนการลงทนุและวนัทีการลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ 

ลงทนุและจดัส่งรายงานต่อสาํนกังานรวมทงัจดัส่งตอ่ผูดู้แลผลประโยชนภ์ายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

ตลอดจนจดัเก็บสาํเนารายงานไวท้ีบรษัิทจดัการ 

(2) ไม่ลงทุนเพิมเติมในทรพัยสิ์นทีเกินอตัราส่วนการลงทนุจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุทีกาํหนด 

(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีกาํหนดภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสาํคญัแต่ตอ้งไม่เกิน 

ระยะเวลาดงันีเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4  

(ก) 30 วนันบัแต่วนัสินรอบระยะเวลาบญัชีในกรณีทีไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุทีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product  

Limit) สาํหรบัการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากตวัแลกเงินหรือตวัสญัญาใชเ้งินตามส่วนที 3 ในขอ้ 1  

(ข) 90 วนันบัแต่วนัสดุทา้ยของระยะเวลา 5 วนัทาํการดงักล่าวสาํหรบักรณีอนืใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) (ก)  

(4) เมอืบรษิัทจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีกาํหนดแลว้บรษิัทจดัการจะจดัทาํรายงานขอ้มลูเกียวกบัชอื 

จาํนวนอตัราส่วนการลงทนุในทรพัยสิ์นดงักล่าวรวมถึงวนัทีสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุแลว้แต่กรณีและจดัส่ง 

รายงานดงักล่าวต่อผูด้แูลผลประโยชนภ์ายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุได ้

ในกรณีทีบรษิัทจดัการไม่สามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทนุทีกาํหนดตามขอ้ (3) (ก) บรษิัทจดัการจะจดัทาํรายงานขอ้มลูตามขอ้ 

(1) พรอ้มสาเหตุทีไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวและจัดส่งรายงานต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.      

และผูดู้แลผลประโยชนภ์ายใน 3 วันทาํการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(5) ในกรณีทีกองทุนมีหุน้ของบรษิัทใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุทีคาํนวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการทีลงทนุ 

(Concentration Limit) ตามทกีาํหนดในส่วนที 4 นอกจากการปฏิบัติตามขอ้ (1) (2) (3) และ (4) แลว้บรษิัทจดัการจะดาํเนินการ ดงัน ี

ดว้ย 

(ก) งดเวน้การใชส้ิทธิออกเสียงในหุน้จาํนวนทีเกินอตัราส่วนการลงทนุเวน้แต่กรณีจาํเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังาน 

คณะกรรมการก.ล.ต.  

(ข) ลดสดัส่วนการถือหุน้หรอืลดการมีอาํนาจควบคมุหรือยนืคาํขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซือในกรณีทีทรพัยส์ินเป็นหุน้ของบรษิัท           

จดทะเบียนและการไดม้าซงึหุน้ของบรษิัทดงักล่าวเป็นผลใหก้องทนุไดม้าหรือเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัทนนัจนถึงหรือขา้มจดุทีตอ้งทาํ           

คาํเสนอซือ 

 

3.ในกรณีทีกองทุนมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุทีกาํหนดแต่ต่อมามีกรณีดงัต่อไปนีจนเป็นเหตใุหไ้ม่เป็นไปตามอตัราส่วน 

การลงทนุบรษิัทจดัการจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 ในส่วนนีโดยอนโุลม 

(1) กรณีทีกองทุนมีการลงทนุหรือไดส้ิทธิจากการเป็นผูถ้ือหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนทีมีอยู่เดมินนั 

(2) กรณีทีกองทุนไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการบริจาค 

4. ในกรณีทีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจาํเป็นอืนใดทาํใหบ้ริษัทจัดการไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขเพือใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ ์        

ทกีาํหนดในขอ้ 1 (2) หรือขอ้ 2 (3) หรือบรษิัทจดัการมีความเห็นว่าการดาํเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูล้งทนุบรษิัทจดัการ 

สามารถใชด้ลุยพินิจดาํเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคาํนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสาํคญั และตอ้งส่งรายงานเกียวกับ 

การดาํเนินการของบรษัิทจดัการในเรืองดงักล่าวต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูถื้อหน่วยลงทุนและผูด้แูลผลประโยชนข์อง 

กองทุนก่อนครบระยะเวลาทีตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าวทงันใีนการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุ 

บรษิัทจดัการสามารถดาํเนินการโดยวิธีการเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการแทนได ้

 

ส่วนท ี6: การดาํเนินการเมือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 
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1. ในกรณีทีกองทุนมีสดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจัดการจะดาํเนินการ

ดงัต่อไปน ี

(1) จดัทาํรายงานเกียวกบัการลงทุนทีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุพรอ้มทงัเหตุผลทีทาํใหมี้การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ

และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทงัจดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชนภ์ายใน 3 วนัทาํการนับแต่วันทีไม่เป็นไปตาม

นโยบายการลงทุนตลอดจนจดัเก็บสาํเนารายงานไวท้บีรษิัทจดัการ 

(2) ดาํเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุนหรือดาํเนินการเปลียนแปลงประเภทของกองทุน       

ทงัน ีตามหลักเกณฑท์ีกาํหนดในขอ้ 2 ในส่วนนี 

2. ในกรณีทีการลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุนบริษัทจดัการจะดาํเนินการแกไ้ข

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันทีสัดส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตาม

นโยบายการลงทุนเวน้แต่บริษัทจัดการจะไดร้บัมติจากผูถ้ือหน่วยลงทุนใหเ้ปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลา

ดงักล่าว 

ในการเปลียนแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึงบริษัทจดัการจะจดัใหม้ีวิธีการในการใหสิ้ทธิแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุเดิมในการทีจะ

ออกจากกองทนุก่อนทีการเปลียนแปลงประเภทของกองทุนจะมีผลใชบ้งัคบัโดยวิธีการดงักล่าวตอ้งมรีะยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อ  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนรวมทงัเมือไดร้บัมติจากผูถ้ือหน่วยลงทุนใหเ้ปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมบริษัทจดัการตอ้งงดเก็บค่าธรรมเนียม

การรบัซือคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบัและในกรณีทีครบกาํหนด 90 วนั

นบัแต่วนัทีสดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนแต่การเปลียนแปลงประเภทของกองทุนยังไม่มีผลใชบ้งัคบับรษิัทจดัการจะ

ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุนนัเพมิเติม 

 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit): 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ: มี 

 

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ  

- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายทีเรียกเก็บผูถื้อหน่วยลงทนุ 

- สิทธิทจีะไดร้บัเงินปันผล 

- สิทธิประโยชนท์างภาษีชนิดเพือการออม (SSF) 

 

4.3. รายละเอียดเพิมเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ): 

รายละเอียดเพิมเติม: 

รายละเอยีดแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ ชือย่อ คาํอธิบายเพมิเติม 

1. ชนิดผูล้งทนุทวัไป (แบบจา่ยเงินปันผล) X-SEQS-RD เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนทวัไปทีตอ้งการไดร้บัทงัเงินปันผลระหว่าง

การลงทุนและผลตอบแทนจากการเพิมขึนของมลูค่าหน่วยลงทนุ

ในระยะยาว  

2. ชนิดผูล้งทนุทวัไป (แบบสะสมมลูค่า) X-SEQS-RA เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนทัวไปทีตอ้งการไดร้บัผลตอบแทนจากการ

เพิมขึนของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาวในรูปแบบของ

ผลตอบแทนรวม (Total Return) 

3. ชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายบคุคล นิติบคุคล   

ผูล้งทุนรายใหญ่ และผูม้ีเงินลงทนุสงู (แบบ

X-SEQS-ID เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนสถาบัน บุคคล นิติบุคคล ผูล้งทุนรายใหญ่ 

และผู้มีเงินลงทุนสูง ทีต้องการได้รับทังเงินปันผลระหว่างการ
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รายละเอยีดแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ ชือย่อ คาํอธิบายเพมิเติม 

จ่ายเงินปันผล) ลงทุนและผลตอบแทนจากการเพิมขึนของมูลค่าหน่วยลงทุนใน

ระยะยาว 

4. ชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายบคุคล นิติบคุคล   

ผูล้งทุนรายใหญ่ และผูม้ีเงินลงทนุสงู (แบบสะสม

มลูค่า) 

X-SEQS-IA เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนสถาบัน บุคคล นิติบุคคล ผูล้งทุนรายใหญ่

และผูม้ีเงินลงทุนสูง ทีตอ้งการไดร้บัผลตอบแทนจากการเพิมขึน

ของมลูค่าหน่วยลงทุนในระยะยาวในรูปแบบของผลตอบแทนรวม 

(Total Return) 

5. ชนิดผูล้งทนุเพือการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปัน

ผล) 

X-SEQS-

DSSF 

ผูล้งทุนทัวไปทีลงทุนเพือรบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีและยอมรับ

เงอืนไขในการลงทุนตามทีกฎหมายกาํหนด รวมถึงความคาดหวัง

ทจีะไดร้บัทงัเงินปันผลระหว่างการลงทนุและผลตอบแทนจากการ

เพิมขึนของมลูค่าหน่วยลงทนุในระยะยาว 

6. ชนิดผูล้งทนุเพอืการออม (SSF) (แบบสะสม

มลูค่า) 

X-SEQS-

ASSF 

ผูล้งทุนทัวไปทีลงทุนเพือรบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีและยอมรับ

เงอืนไขในการลงทุนตามทีกฎหมายกาํหนด รวมถึงความคาดหวัง

ทีจะไดร้ับผลตอบแทนจากการเพิมขึนของมูลค่าหน่วยลงทุนใน

ระยะยาวในรูปแบบของผลตอบแทนรวม (Total Return) 

 

ทงัน ีผูล้งทนุทุกประเภทสามารถลงทนุไดใ้นหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑเ์งอืนไขทีกฏหมายและกองทนุกาํหนด 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเพิมเติม เปลียนแปลง ชนิดหน่วยลงทุนข้างต้นในภายหลังได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก                   

ผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทังนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต ์      

บรษิัทจดัการ ซงึการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้บรษัิทจดัการจะคาํนึงถึงประโยชนข์องกองทนุและผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นสาํคญั 

 

การเปลียนแปลงชนิดหน่วยลงทุน 

ในระยะแรกบรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิยงัมิใหม้ีการเปลียนแปลงชนิดหน่วยลงทุน ทงันี หากบรษิัทจดัการจะกาํหนดใหมี้การเปลียนแปลง

ชนิดหน่วยลงทุนเมือใด บริษัทจดัการจะแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนั โดยประกาศผ่านเว็บไซตบ์ริษัทจัดการ 

โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงชนิดหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนขา้งตน้ ไดภ้ายหลงัตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ และถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ โดยบริษัทจดัการจะยกเวน้การ

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน ทังกรณีสับเปลียนเข้า (Switch in) และสับเปลียนออก (Switch out) เฉพาะในกรณี

ดงัต่อไปน ี

1. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงชนิดหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ชนิด X-SEQS-ID เป็นชนิด X-SEQS-RD และ

ชนิด X-SEQS-IA เป็นชนิด  X-SEQS-RAและจะดําเนินการสับ เปลียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ตามดุลยพินิจ                

ของบรษิัทจดัการ หากผูถื้อหน่วยลงทนุไม่สามารถดาํรงมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขันตาํ ตามทีไดร้ะบไุวใ้นขอ้ 2.10 

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงชนิดหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุ ชนิด X-SEQS-RD เป็นชนิด X-SEQS-ID และ

ชนิด X-SEQS-RA เป็นชนิด X-SEQS-IA และจะดําเนินการสับเปลียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป ตามดุลยพินิจของ        
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บริษัทจัดการ หากผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดาํรงมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่ามูลค่าขนัตาํของการสังซือ        

ครงัแรกของหน่วยลงทุนประเภท X-SEQSS-ID และ X-SEQS-IA ตามทไีดร้ะบุไวใ้นขอ้ 2.6 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก: 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครงัแรก: 

- Internet 

- บรษิัทจดัการ 

- ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน 

- อืนๆ: บรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครงัแรก: 

 

บริษัทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรบัซือคืนจะเสนอขายหน่วยลงทุนครงัแรกใหแ้ก่ประชาชนทวัไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีเสนอ

ขายหน่วยละ 10.00 บาท บวกดว้ยค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) บวกภาษีมลูค่าเพิม ตามระยะเวลาเสนอขายครงัแรกทีระบุไว ้     

ในหนังสือชีชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั ซึงผูส้นใจลงทุนสามารถติดต่อซือหน่วยลงทุนไดท้ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ

คืนหน่วยลงทุนทีไดร้บัการแต่งตงัจากบริษัทจดัการ ในระหว่างเวลาทาํการของบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืนหน่วย

ลงทนุทีไดร้บัแต่งตงัจากบรษิัทจดัการ(ถา้มี)  

 

ทงัน ีหากมีผูจ้องซือหน่วยลงทนุครบตามจาํนวนเงินทุนของโครงการกอ่นสินสดุระยะเวลาเสนอขายครงัแรก บรษิัทจดัการจะปิดการเสนอ

ขายหน่วยลงทุนโดยจะประกาศผ่านเว็บไซตบ์รษิัทจดัการ 

 

ในกรณีทีมียอดการจาํหน่ายลงทนุ เท่ากบัจาํนวนเงนิทนุของโครงการก่อนกาํหนดสินสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการ

อาจพิจารณาปิดการเสนอขายและดาํเนินการจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นของโครงการเป็นกองทนุรวม 

 

ผูล้งทุนสามารถจองซือหน่วยลงทุนไดต้ามช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครงัแรกและวิธีการในการจองซือหน่วยลงทุน ตามวันและ

เวลาทีระบุไวใ้นหนังสือชีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมและหนังสือชีชวนสรุปข้อมูลสาํคัญ โดยผู้ลงทุนทีสนใจจะจองซือหน่วยลงทุนของ 

“กองทุนเปิดเอ็กซส์ปริง หุน้ไทยยังยืนซิสเทมาติก” สามารถขอรบัหนงัสือชีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคัญ และใบคาํขอเปิดบัญชีกองทุนได ้      

ทีบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือคืน หรือผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ สาํหรบักองทุนรวมเพือการออม/ชนิดผูล้งทุน       

เพือการออมผูล้งทนุโปรดศกึษาคู่มอืการลงทนุกองทนุรวมเพือการออมทีบรษิัทจดัการจดัทาํขนึตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีสมาคมบรษิัท

จดัการลงทนุกาํหนด 

 

5.2.1 บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทนุ  

(1) วิธีการขอรบัหนงัสือชชีวน ใบคาํสงัซอืหน่วยลงทนุ ใบคาํขอเปิดบญัชีกองทุน 

ผูส้นใจลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุสามารถติดต่อขอรบัหนงัสือชีชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั หนงัสือชีชวนส่วนขอ้มลูโครงการ 

ใบคาํขอเปิดบญัชีกองทนุ และคู่มอืการลงทนุของกองทุนรวมเพอืการออมตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุ

กาํหนด (สาํหรบัชนิดหน่วยลงทุนเพือการออม) ใบคาํสงัซือหน่วยลงทุน ไดท้ีบริษัทจัดการ ตามวนั เวลา ทาํการตามปกติของ

บริษัทจัดการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืน ผูจ้ดัจาํหน่าย (ถา้มี) หรือตวัแทน (ถา้มี)โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคาํ

ขอเปิดบญัชีกองทุน (สาํหรบัการสงัซือครงัแรก) ใหค้รบถว้นชัดเจนแลว้นาํใบคาํขอเปิดบญัชีกองทุน (ถา้มี) และคาํสังซือหน่วย
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ลงทุนทีกรอกรายละเอียดครบถว้นแลว้ และแนบเอกสารหลกัฐานประกอบตามทีบรษิัทจดัการกาํหนด เช่น สาํเนาบัตรประชาชน 

(สาํหรบับุคคลธรรมดา) หรือหนงัสือรบัรองและหนงัสือมอบอาํนาจพรอ้มตวัอย่างลายมือชือผูม้ีอาํนาจลงนาม (สาํหรบันิติบุคคล) 

เป็นตน้ พรอ้มทงัเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนเต็มจาํนวนไปทีบริษัทจัดการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืน ตามวนัและเวลา      

ทรีะบไุวใ้นหนงัสือชีชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั  

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลง ปรับปรุง หรือเพิมเติมวิธีการจองซือหน่วยลงทุนได้ในอนาคต        

ตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขทีบริษัทจดัการกาํหนด โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ โดยจะประกาศผ่าน

เว็บไซตบ์รษัิทจดัการ 

 

5.2.2 วนัและเวลาทาํการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

(1) ผูจ้องซือสามารถติดต่อจองซือหน่วยลงทุนไดทุ้กวันทาํการในระหว่างวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครงัแรก ตามทีระบุไวใ้น

หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสาํคัญ ณ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือคืนแต่ละรายโดยกรอกใบจองซือให้

ครบถว้นและแนบเอกสารหลกัฐานการจองซือ พรอ้มทงัชาํระเงินค่าจองซอืหน่วยลงทุน โดยวนัเสนอขายวนัสดุทา้ย บรษิัทจดัการ

ขอสงวนสิทธิรบัเงินค่าจองซือเป็นเงินโอนเท่านนั ภายในเวลา 15.30 น.  

 

ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนวันสินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก             

ในกรณีทีสามารถจาํหน่ายหน่วยลงทนุตามเต็มตามจาํนวนเงินทนุโครงการทีกาํหนดในรายละเอยีดโครงการกองทนุรวม 

 

5.2.3 วิธีการสงัซอืหน่วยลงทุนการกาํหนดราคาขายหรือสังซอืหน่วยลงทนุ 

(1) ผูจ้องซือแต่ละรายจะตอ้งจองซือหน่วยลงทุนไมต่าํกว่าทีกาํหนด ในราคาจองซือหน่วยละ 10.00 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขาย

หน่วยลงทนุ (Front-end Fee) (ถา้มี) 

(2) การรบัชาํระและการเก็บรกัษาเงินค่าซือหน่วยลงทนุ  

ผูจ้องซอืสามารถชาํระเงินค่าซือหน่วยลงทนุไดท้บีรษิัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน โดยชาํระเป็นเช็ค ดราฟต ์บตัร

เครดิต (ถา้มี) บตัรเดบิต (ถา้มี) บัตรอืนใด (ถา้มี) หรือโดยการนาํเงินเขา้บญัชีธนาคารทีบรษิัทจัดการกาํหนด หรือคาํสงัหักบญัชี

ธนาคาร ทีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกนักบัสาํนกังานทีรบัการจองซือภายในวนัทีจองซอืเท่านนั  

อย่างไรก็ตาม การชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต (ถา้มี) บตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบตัรอืนใด (ถา้มี) ในกรณีทีบรษัิทจดัการไม่ไดร้บัเงินค่าซือ

หน่วยลงทุนจากธนาคารหรอืบรษัิททีผูส้งัซือใชบ้ตัรเครดิต (ถา้มี) หรือบตัรเดบิต (ถา้มี) หรือบัตรอืนใด (ถา้มี) ภายในวนัทาํการถัด

จากวนัทีทีสงัซือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจดัการในการปฏิเสธการสังซือหน่วยลงทุน

ดังกล่าว ทังนี ก่อนทีบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรบัชาํระเงินดว้ยบัตรเครดิต (ถา้มี) บัตรเดบิต (ถ้ามี) หรือบัตรอืนใด (ถา้มี) 

บรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตบ์รษิัทจดัการ 

 

อย่างไรก็ตามวิธีการชาํระเงนิดว้ยบตัรเครดิต (ถา้มี) บัตรเดบิต (ถา้มี) บตัรอืนใด (ถา้มี) จะเป็นไปตามเงอืนไขและวิธีการใหบ้รกิาร

ของบริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน โดยเงือนไขและวิธีการในการใหบ้ริการจะเป็นไปตามทีผูใ้หบ้รกิารรายนนั

กาํหนดขึนโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ทงันี เช็คหรือดราฟตด์ังกล่าวจะตอ้งลงวนัทีทีจองซือและขีดคร่อมเฉพาะสงัจ่ายในนามบัญชีจองซือ ซึงระบุไว้ในหนังสือชีชวน

ส่วนขอ้มลูกองทนุรวม 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงปรับปรุง หรือเพิมเติมวิธีการชําระเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนได้ในอนาคต                 

ตามหลักเกณฑแ์ละเงือนไขทีบริษัทจดัการกาํหนด โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ โดยจะประกาศผ่าน

เว็บไซตบ์รษิัทจดัการ 

 

การจองซือหน่วยลงทุนจะสมบูรณต์่อเมือบรษิัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือคืนไดเ้รียกเก็บเงินตามเช็ค หรือดราฟต ์

หรือบัตรเครดิต (ถา้มี) หรือบัตรเดบิต (ถา้มี) หรือบตัรอืนใด (ถา้มี) หรือการนาํเงินเขา้บญัชีธนาคารทีบริษัทจดัการกาํหนด หรือ

คาํสงัหักบญัชีธนาคาร หรือวิธีการอืนใดทีบริษัทจดัการอาจกาํหนดเพิมเติม และไดร้บัเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวน

แลว้ ผู ้จองซือหน่วยลงทุนต้องชําระค่าซือหน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนด้วยเงิน หรือดว้ยวิธีการอืนใดทีบริษัทจัดการยอมรับ           

ในกรณีทีผูถื้อหน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนอืนภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการ เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนนี 

บรษัิทจดัการอาจดาํเนินการใหม้ีการหกักลบลบหนีกนัได ้ทงัน ีขอสงวนสิทธิขึนอยู่กับดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ  

 

ผูจ้องซอืทีไดท้าํการจองซือหน่วยลงทุนและชาํระเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนแลว้ จะเพิกถอนการจองซือหน่วยลงทุนและขอคืนเงิน

ค่าจองซือหน่วยลงทนุไม่ได ้ยกเวน้บรษิัทจดัการจะอนุญาตใหเ้พิกถอนได ้ 

 

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือคืนจะตอ้งนําเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนทีไดร้บัจากผู ้จองซือเข้าบัญชีเงินฝาก

ประเภทบญัชีกระแสรายวนั ซงึบรษิัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บัธนาคารพาณิชยด์งัต่อไปนี 

 

1. ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)   สาํนกัสีลม    001-1-32056-2  

2. ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  ถ. สีลม (ซีพ ีทาวเวอร)์  168-3-00235-4  

3. ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่   101-3-39818-3  

4. ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  สรุวงศ ์    023-6-06624-2  

5. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ซิลลิคเฮา้ส ์   503-0-00078-2  

 

ทงัน ีบรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก แกไ้ข หรือเพิมเติมเกียวกบัชอืธนาคาร สาขาทเีปิดบญัชี หมายเลขบัญชีและประเภท

บญัชีดงักล่าวในภายหลงั โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  

 

สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึนหลงัจากทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทึกขอ้มลูการซือหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนลง

ในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านนั โดยบรษัิทจดัการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือหน่วยลงทุนตามที

ระบไุวใ้นขอ้ 14 ในส่วนขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุและบรษิัทจดัการ 

 

(3) การจดัสรรหน่วยลงทนุ  

บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือหน่วยลงทนุตามทีจองซือและไดช้าํระเงินค่าจองซือหน่วยลงทนุเต็มตามจาํนวน

แลว้ในกรณีทีบรษิัทจดัการไม่ไดร้บัเงนิค่าจองซือหน่วยลงทนุเตม็ตามจาํนวนทีระบไุวใ้นคาํสงัซอืหน่วยลงทนุตามวิธีการของแต่ละ

ช่องทางในการซือหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหต้ามจาํนวนเงินทีไดร้บัชาํระเป็นเกณฑ ์ 

 

(4) การคืนเงินค่าซือหน่วยลงทนุ  

บรษิัทจดัการจะคืนเงินค่าจองซือหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือหน่วยลงทนุในกรณีต่างๆ ภายใตเ้งือนไขทีกาํหนดดงัต่อไปนี  
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     (4.1) เมอืสินสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแลว้ 

ใหก้ารอนุมตัิใหจ้ดัตงักองทุนรวมสินสดุลง หากปรากฏว่าเมือสินสดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมครงัแรก

แลว้ กองทุนรวมมีการจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถึง 35 ราย เวน้แต่เป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม        

ทีกาํหนดนโยบายการลงทุนในลกัษณะของกองทุนรวมอีทีเอฟตามประกาศการลงทุน บรษิัทจดัการจะแจง้ใหส้าํนกังานทราบ

ภายใน 15 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคืนเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนและผลประโยชนใ์ดๆ ทีเกิดขึน

จากเงินทีไดร้บัจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้จ้องซือหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับแต่วันสินสุดระยะเวลาการเสนอขาย

หน่วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนของเงินค่าจองซือหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชนภ์ายใน

กําหนดเวลานันได้อันเนืองจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบียในอัตราไม่ตํากว่า              

รอ้ยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัทีครบกาํหนดเวลานนัจนถึงวนัทีบรษัิทจดัการชาํระเงินค่าจองซือจนครบถว้นใหผู้จ้องซือหน่วยลงทุน

ดว้ย 

 

เพือประโยชนใ์นการคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทนุทีขายไดแ้ลว้ตามวรรคหนึง จะใชร้าคาตามมลูค่าทีตราไวข้องหน่วยลงทนุเป็น 

เกณฑใ์นการคาํนวณ 

 

(4.2) ในกรณีทีการจองซือหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน นอกเหนือจากกรณีตาม (4.1) 

บริษัทจัดการจะดาํเนินการคืนเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตังแต่วันสินสุด

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุตามสดัส่วนของเงินค่าจองซือหน่วยลงทุน ทงัน ีสาํหรบัดอกเบียและ/หรือผลประโยชน์

ใดๆ ทีเกิดขึนจากเงินทไีดร้บัจากการจองซือหน่วยลงทุน (ถา้มี) บริษัทจดัการจะนาํรวมเขา้เป็นทรพัยสิ์นของกองทนุในการ

คืนเงินค่าซือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชาํระเป็นเช็คขีดคร่อมสงัจ่ายเฉพาะในนามของผูจ้องซือหน่วยลงทุนและส่ง           

โดยทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือนาํเงินเขา้บัญชีเงินฝากของผูจ้องซือหน่วยลงทุนตามเลขทีบัญชีทีระบุไวใ้นคาํขอเปิด

บัญชีกองทุนหรือตามเลขทีบัญชีของผูจ้องซือหน่วยลงทุนทีไดใ้หไ้วแ้ก่บริษัทจดัการหรือดาํเนินการโดยวิธีการอืนใดขึนอยู่

กบัดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ 

 

(5) การยกเลิกการจดัตงักองทนุรวมทีอยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทนุครงัแรก  

ในกรณีทีบรษิัทจดัการประสงคจ์ะยกเลิกการจดัตังกองทุนรวมทีอยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครงัแรก บริษัทจดัการขอ

สงวนสิทธิทจีะยุติการขายหน่วยลงทุนในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทนุครงัแรกได ้ 

 

บริษัทจดัการจะรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันบัแต่วนัทียุติการ

ขายหน่วยลงทนุนนั และใหก้ารอนมุตัิใหจ้ดัตงักองทนุรวมสินสดุลงในวันทีแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 

บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุนและผลประโยชนใ์ดๆ ทีเกิดขึนจากเงินทีไดร้บัจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูซื้อ

หน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วนัทีการอนุมัติใหจ้ัดตงักองทุนรวมสินสุดลง และหาก

บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาํหนดเวลาดังกล่าวไดอ้ันเนืองจากความผิดของบริษัทจัดการเอง     

บรษิัทจดัการจะชาํระดอกเบียในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วันทีครบกาํหนดเวลานนัจนถึงวันทีชาํระเงินค่าซือหน่วยลงทุนจน

ครบถว้น ในการคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะชาํระเป็นเช็คขีดครอ่มสงัจ่ายเฉพาะในนามของ ผูจ้องซือหน่วยลงทุน

และส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนาํเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูจ้องซือหน่วยลงทุนตามเลขทีบัญชีทีระบุไวใ้นคาํขอเปิด
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บญัชี หรือตามเลขทีบญัชีของผูจ้องซอืหน่วยลงทุนทีไดใ้หไ้วแ้ก่บรษัิทจดัการ หรือดาํเนินการโดยวิธีการอืนใดขึนอยู่กับดุลยพินิจ

ของบรษิัทจดัการ 

 

5.2.4 การขายหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต: 

บรษิัทจดัการอาจนาํเสนอวิธีการซือหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต เพือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยถือว่า

ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทงันี สาํหรบัเงือนไขและขอ้กาํหนดอันเกียวกับวิธีเสนอขายหน่วยลงทุนครงัแรกของบรษิัท

จดัการใหย้ึดตามรายละเอียดทีกาํหนดใน ขอ้ 5.2.1 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวม 

 

5.2.5 การขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกสอ์ืนๆ (ถา้มี)  

บริษัทจดัการอาจนาํเสนอวิธีการซือขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอื์นๆ เพือเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่       

ผูล้งทนุโดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ทงัน ีสาํหรบัเงอืนไขและขอ้กาํหนดอนัเกียวกบัวิธีเสนอขายหน่วยลงทนุครงั

แรกของบรษิัทจดัการใหย้ึดตามรายละเอียดทีกาํหนดใน ขอ้ 5.2.1 ในส่วนรายละเอยีดของโครงการจดัการกองทนุรวม ทงัน ีก่อนทีบริษัท

จัดการจะเปิดใหก้องทุนนีขายหน่วยลงทุนผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอื์น บริษัทจัดการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบโดยจะประกาศผ่าน

เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

5.2.6 เงอืนไขอืนๆ: 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงปรบัปรุงหรือเพิมเติมวิธีการในการขายหน่วยลงทุนหรือวิธีการชาํระเงินค่าซือหน่วยลงทุนดว้ย

วิธีการอนืใดเพอืเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุในอนาคตตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขทีบริษัทจดัการกาํหนดโดยถือว่า

ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ซึงจะคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาํคัญและจะปฏิบัติใหเ้ป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ทีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ทงันี บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบโดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์

บรษิัทจดัการ 

 

ทังนี บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทาํการศึกษา และยินดีปฏิบัติตามเงือนไขต่างๆ ตามทีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ           

หนงัสือชีชวนรวมถึงคู่มือการลงทุนสาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุชนิดเพือการออม และเพือใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเพือการออมไดร้บัสิทธิประโยชน์

ทางภาษี ผูถ้ือหน่วยลงทนุชนิดเพือการออมมีหนา้ทีปฏิบตัิตาม หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขการลงทุนทีกาํหนดในกฏหมายภาษีอากร               

ซงึสามารถศกึษาไดจ้ากคู่มือการลงทนุ 

 

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก: 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครงัแรก: 

- Internet 

- บรษิัทจดัการ 

- ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน 

- อืน ๆ: บรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครงัแรก: 

6.2.1 วิธีการขอรบัหนงัสือชีชวน ใบคาํสงัซือหน่วยลงทนุใบคาํขอเปิดบญัชีกองทุน 

ผูส้นใจลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุสามารถติดต่อขอรบัหนงัสือชีชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั หนงัสือชีชวนส่วนขอ้มลูโครงการใบคาํขอ

เปิดบัญชีกองทุนและคู่มือการลงทุน ของกองทุนรวมเพือการออมตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาํหนด      
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(สาํหรบัชนิดหน่วยลงทุนเพือการออม) ใบคาํสังซือหน่วยลงทุนไดท้ีบริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ทาํการตามปกติของบริษัทจัดการ                   

และผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืน ผูจ้ดัจาํหน่าย (ถา้มี) หรือตวัแทน (ถา้มี) 

 

6.2.2 การขอเปิดบญัชี 

1) ผูส้นใจทไีม่เคยมีบญัชีกองทุนภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการ 

สาํหรบัผูล้งทุนทียงัไม่เคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจดัการจะตอ้งแสดงความจาํนงขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนุน

การขายหรือรบัซือคืน โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบคาํขอเปิดบญัชีกองทุน (สาํหรบัการสงัซือครงัแรก) ใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้นาํใบ

คําขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) และคําสังซือหน่วยลงทุนทีกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว แนบเอกสารหลักฐานประกอบตามที           

บรษิัทจดัการกาํหนด เช่น สาํเนาบตัรประชาชน (สาํหรบับคุคลธรรมดา) หรือหนงัสือรบัรองและหนงัสือมอบอาํนาจพรอ้มตวัอย่างลายมือ

ชือผูมี้อาํนาจลงนาม (สาํหรบันิติบุคคล) เป็นตน้ พรอ้มทงัเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนเต็มจาํนวนไปทีบริษัทจัดการหรือผูส้นบัสนุนการขาย

หรือรบัซือคืน ตามวนัและเวลาทีระบไุวใ้นหนงัสือชีชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั 

2) ผูส้นใจทมีบีญัชีกองทนุภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการแลว้ 

ผู้สนใจสังซือหน่วยลงทุนทีมีเคยมีบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการแลว้ สามารถซือกองทุนเปิดเอ็กซส์ปริง หุ้นไทยยังยืนซิสเทมาติก            

ไดท้ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือคืน ทังนี ผู้สนใจสังซือหน่วยลงทุนจะตอ้งลงนามในใบคาํสังเปิดบัญชีระบุเลขท ี          

ผูถ้ือหน่วยและกรอกขอ้ความอืนๆ ในใบคาํสงัซือและส่งหลักฐานประกอบต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรบัซือคืน โดยไม่

ตอ้งแสดงความจาํนงสงัเปิดบญัชีกองทนุใหม่  

 

6.2.3 การสงัซอืหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสงัซือหน่วยลงทุนไดท้ีบริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางอืนใดทีบริษัท

จดัการเตรียมไว ้หรือประกาศเพิมเติมตามวิธีการทีบรษัิทจดัการกาํหนด ทงัน ีวนัและเวลาตามทรีะบุในหนงัสือชชีวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั 

 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสังซือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์        

ภายใน 5 วนัทาํการถัดจากวนัสงัซือหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการไม่ไดร้บัการทักทว้งใดๆ จากผูถื้อหน่วยภายใน 7 วันทาํการนับจาก    

วนัทีทาํรายการทีระบุไวใ้นใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทาํรายการดังกล่าวถูกตอ้งแลว้ ทังนี บริษจัดการหรือนายทะเบียน   

หน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิทีจะไม่จดัส่งใบยืนยนัการสังซือหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์ในกรณีทีผูถ้ือหน่วยลงทุน

แจง้ความประสงคไ์ม่ขอรบัใบยืนยนัการสงัซอืหน่วยลงทนุ 

 

ผูส้ังซือทีไดช้าํระเงินค่าซือหน่วยลงทุนแลว้จะเพิกถอนการสังซือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาต

จากบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน 

 

ในการชาํระหน่วยลงทนุ หากมิใชก้รณีทีผูซ้อืหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดหนึงเพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอืนที

บรษิัทจดัการ โดยบรษิัทจดัการเดียวกนั ผูซ้ือหน่วยลงทนุตอ้งชาํระดว้ยเงนิจนเต็มค่าจะหกักลบบลหนีกบับรษิัทไม่ได ้

 

ผูส้นใจสังซือในแต่ละครงัเป็นจาํนวนเงินไม่ตาํกกว่ามูลค่าขนัตาํของการสังซือในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนตามทีกาํหนด  บริษัทจัดการ       

ขอสงวนสิทธิทีจะปรบัลดหรือยกเวน้จาํนวนหรือมูลค่าขันตาํขา้งตน้ในอนาคตได ้(ทงันี บริษัทจดัการสามารถเปลียนแปลงจาํนวนหรือ

มูลค่าสูงสุดดังกล่าวไดห้ากประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือประกาศอืนๆ ทีเกียวข้องมีการแก้ไขเพิมเติมในภายหลัง)         
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โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ซึงบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 7 วนัก่อนวนัดาํเนินการ

ดงักล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตบ์รษัิทจดัการ และจะแจง้ใหส้าํนกังานทราบตามทีประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

 

ทงันี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลง ปรบัปรุง หรือเพิมเติมวิธีการชาํระเงินค่าซือหน่วยลงทุนได้ในอนาคตตามหลักเกณฑ ์  

และเงือนไขทีบริษัทจัดการกาํหนด โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแลว้ โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้้ลงทุนทราบ       

โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตบ์รษิัทจดัการ 

 

การซอืหน่วยลงทนุจะสมบรูณต์่อเมือบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืน ไดร้บัเงินค่าซอืหน่วยลงทนุเต็มจาํนวนแลว้ 

 

สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุจะเกิดขึนหลังจากทีนายทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทึกขอ้มลูการซือหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนลงในสมดุ

ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้เท่านนั 

 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ังซือหน่วยลงทุนตามทีระบุไวใ้นขอ้ 14 ในส่วน      

ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนและบรษิัทจดัการกองทนุรวม 

 

การเพิมหน่วยลงทนุทีขายไดแ้ลว้จะทาํในวนัทาํการถดัจากวนัคาํนวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของวนัทาํการซอืขายจาํนวนนนั 

 

อนึง ช่องทางบรกิาร/วิธีการอืนใดดงักล่าว ขา้งตน้ เพือเป็นการอาํนวยความสะดวก/เพิมประสิทธิภาพในการใหบ้ริการการลงทนุแก่ผูส้นใจ

ลงทุน/ผู้จองซือ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงือนไขและวิธีการทีบริษัทจัดการกําหนด ซึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ทงันี บรษิัทจดัการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้ส้นใจลงทุน/ผูจ้องซอืทราบล่วงหนา้ก่อนการเรมิใหบ้รกิาร 

โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตบ์รษัิทจดัการ 

 

6.2.4 ขอ้จาํกัดในการสงัซือหน่วยลงทุนในกรณีทีบริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าเพือเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทุนรวมหรือของ        

ผูถ้ือหน่วยลงทุนหรือชือเสียงหรือความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรร

หน่วยลงทนุแต่เพียงบางส่วนหรือทงัหมดก็ไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้งัซอืหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ 

6.2.5 การคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุนบริษัทจดัการจะคืนเงินค่าสงัซือหน่วยลงทุนในส่วนทีไม่ไดร้บัการจัดสรรให้แก่ผูส้ังซือหน่วยลงทุน

ภายใน 1 เดือนนับตังแต่วันทาํการถัดจากวันทําการซือขายตามสัดส่วนของเงินค่าซือหน่วยลงทุน ทังนี สาํหรบัดอกเบียและ/หรือ

ผลประโยชนใ์ดๆ ทีเกิดขึนจากเงนิทีไดร้บัจากการสงัซอืหน่วยลงทนุ (ถา้มี) บรษิัทจดัการจะนาํรวมเขา้เป็นทรพัยสิ์นของกองทนุ 

 

6.2.6 การหยุดรบัคาํสงัซอืหน่วยลงทนุเป็นการชวัคราวและ/หรือถาวร 

บรษิัทจดัการอาจหยดุรบัคาํสงัซอืหน่วยลงทนุเป็นการชวัคราว และ/หรอืถาวรเมอืบรษิัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่าในบางสถานการณก์าร

รบัคาํสงัซือหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือต่อกองทุน 

ทงันเีมอืบรษิัทจดัการเห็นควรใหก้องทุนหยดุรบัคาํสงัซอืหน่วยลงทนุเป็นการชวัคราวและ/หรือถาวรหรือเห็นควรใหร้บัคาํสงัซอืหน่วยลงทุน

ได้ตามปกติบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าไม่ตาํกว่า 3 วัน โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและจะแจ้งให้สาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั 
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ขอ้กาํหนดและขอ้จาํกดัในการจดัสรรหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธคาํสงัซอื และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุทีจะทาํใหก้ารถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที                  

ของบรษิัทจดัการ 

 

ในกรณีทีมีการสังซอืหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจาํนวนเงินทุนของโครงการ ผูส้งัซือหน่วยลงทุนจะไดร้บัหน่วยลงทุนตามทีสงัซือหลงัจากทีได้

ชาํระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มจาํนวนแล้ว แต่หากในกรณีทีมีการสงัซือหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการ        

จะจดัสรรหน่วยลงทนุในการสงัซอืโดยใชห้ลกั “สงัซอืก่อน ไดก้่อน” ตามวนัทีทไีดร้บัคาํสังซอืพรอ้มเงินค่าซือหน่วยลงทนุเต็มจาํนวน 

 

6.3. การสงัซอืหน่วยลงทนุ: 

ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 

 

7. การรับซือคืนหน่วยลงทนุ: 

7.1. ช่องทางการรบัซอืคืนหนว่ยลงทนุ: 

- Internet 

- บรษิัทจดัการ 

- ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน 

- อืน ๆ โปรดระบ ุ

 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซอืคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม: 

บริษัทจดัการจะเรมิเปิดรบัซือคืนหน่วยลงทุนทุกวันทาํการซือขายหน่วยลงทุน โดยจะเรมิเปิดรบัซอืคืนหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับแต่

วันจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม ซึงบริษัทจัดการจะประกาศผ่านเว็บไซตบ์ริษัทจัดการ ให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป         

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงกาํหนดการดังกล่าวโดยจะประกาศให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างน้อย 7 วัน                

ทงัน ีผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสงัขายคืนหน่วยลงทนุไดใ้นวนัทาํการซือขายหน่วยลงทุนและช่วงเวลาทีบรษัิทจดัการกาํหนด 

 

7.3. วิธีการรบัซือคืนหนว่ยลงทนุ *: 

- แบบดลุยพินิจของผูล้งทนุ 

 

7.4. รายละเอียดวิธีการรบัซือคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม:  

- การรบัซอืคืนหน่วยลงทนุแบบดลุยพนิิจของผูล้งทนุ 

1.ชนิดผูล้งทนุทวัไป (แบบจ่ายเงินปันผล): มี 

2.ชนิดผูล้งทนุทวัไป (แบบสะสมมลูค่า): มี 

3. ชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายบุคคล นิติบคุคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้ีเงินลงทนุสงู (แบบจา่ยเงินปันผล): มี 

4. ชนิดผูล้งทนุสถาบนัผูล้งทนุรายบคุคล นิติบคุคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้ีเงินลงทุนสงู (แบบสะสมมลูค่า): มี 

5. ชนิดผูล้งทนุเพอืการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล): มี 

6. ชนิดผูล้งทนุเพอืการออม (SSF) (แบบสะสมมลูค่า): ม ี
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วิธีการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ และราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุ  

7.4.1 บรษิัทจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือคืนหน่วยลงทุน  

(1) ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการซือขาย ตามทีระบุในหนงัสือชีชวนสรุปขอ้มลูสาํคญั ไดท้ีบริษัท

จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ทังนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังขายคืนหน่วยลงทุนไดใ้น     

วันทาํการซอืขายหน่วยลงทนุทบีรษัิทจดัการกาํหนด โดยใหถื้อว่าเป็นรายการสงัขายคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการซือขายหน่วย

ลงทุนทีบริษัทจัดการกาํหนด ในราคารบัซือคืนหน่วยลงทุนทีคาํนวณได ้ณ สินวันทาํการซือขายหน่วยลงทุน ซึงเป็นราคา           

ทรีบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชนแ์ลว้  

(2) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึนหลังจากทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้ันทึกขอ้มูลการสงัซือ

หน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้เท่านนั  

(3) ผูถื้อหน่วยลงทุนทีตอ้งการขายคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดในใบคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้

ชดัเจนครบถว้นถูกตอ้ง โดยระบุจาํนวนหน่วยลงทุนทีตอ้งการจะขายคืน และนาํไปยืนทีบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขาย

หรือรบัซือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ซึงบรษัิทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลกัฐานการรบั

คาํสงัขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุไวเ้พือเป็นหลกัฐาน  

(4) ในกรณีทีจาํนวนหน่วยลงทุนทีจะขายคืนมากกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทีปรากฏอยู่ในรายการทีบันทึก        

โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทนุทงัหมดเท่าทีปรากฏอยู่ใน

รายการทีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนนั  

ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของ                 

ผู้ถือหน่วยลงทุนทีปรากฏอยู่ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ํากว่าทีบริษัทจัดการกําหนด               

บรษัิทจดัการจะดาํเนินการรบัซือคืนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุทงัหมดในรายการดงักล่าว  

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทุน ซึงไดร้ับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะส่ง

หนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนทีคงเหลือ ใบยืนยนัการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ พรอ้มใบเสร็จรบัเงิน และใบกาํกับภาษีสาํหรบั

ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ทางไปรษณีย์ และ/หรือทางระบบอิเลคทรอนิกส ์       

ภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัรบัซือคืนหน่วยลงทนุ  

(6) บรษิัทจดัการจะดาํเนินการใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทุนชาํระเงินค่าขาย

คืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาํการนับแต่วันรบัซือคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชยข์อง             

ผูถื้อหน่วยลงทนุตามเลขทีบญัชีทผีูถื้อหน่วยลงทนุแจง้ไวใ้นใบคาํขอใชบ้รกิารกองทุน หรือจดัส่งเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสงัจ่าย       

ในนามผูถ้ือหน่วยลงทนุทางไปรษณียล์งทะเบียน ทงัน ีภายใตเ้งือนไขทีระบไุว ้ 

(7) ในกรณีทีผูถื้อหน่วยลงทุนไดย้ืนคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุต่อบรษิัทจดัการ และบรษิัทจดัการยงัไม่สามารถรบัซือคืนหน่วยลงทุน

ของผูถ้ือหน่วยลงทนุไดโ้ดยอยู่ในระหว่างการดาํเนินการของบรษิัทจดัการตามขอ้ 10 ผูถื้อหน่วยลงทนุอาจขอยกเลิกคาํสงัขาย

คืนหน่วยลงทุนไดใ้นระหว่างเวลาทาํการซือขายหน่วยลงทุนทีบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทุน   

ซึงผู้ถือหน่วยลงทุนไดย้ืนคาํสังขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี การยกเลิกคาํสังขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมือไดร้บัการอนุมัติจาก         

บรษัิทจดัการก่อน  

(8) การลดจาํนวนหน่วยลงทนุทีรบัซอืคืนจะทาํในวันทาํการถดัจากวนัทาํการรบัซือคืนหน่วยลงทุนหรือวนัทีคาํนวณราคารบัซือคืน

หน่วยลงทนุของวนัทาํการรบัซือคืนหน่วยลงทนุนนัได ้แลว้แต่กรณี  
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7.4.2 Internet  

บรษิัทจดัการอาจรบัคาํสงัซือหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต (Internet) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์งือนไขและวิธีการทีบริษัทจดัการ

กาํหนด  

(1) ผูถื้อหน่วยลงทนุทีประสงคจ์ะใชบ้รกิารซือขายหน่วยลงทุนทางอินเทอรเ์น็ต สามารถขอใชบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตกบับรษัิทจดัการ 

และเมือไดร้บัอนมุตัิแลว้ ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะสามารถทาํการซือขายหน่วยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน 

ทจีะใชซ้อืขายหน่วยลงทุนไดม้ากกว่า 1 หมายเลข ตามเงือนไขและวิธีการทีบรษิัทจดัการกาํหนดไวใ้นการใหบ้รกิาร  

(2) เมือไดร้บัการอนุมตัิใหใ้ชบ้ริการซือขายหน่วยลงทนุผ่านอินเทอรเ์น็ตจากบรษิัทจดัการแลว้ผูถื้อหน่วยลงทุนจะสามารถทาํการ

สงัขายหน่วยลงทุนไดโ้ดยปฏิบัติตามเงือนไขและวิธีการซือขายหน่วยลงทุนผ่านบริการทางอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจัดการ          

ทงัน ีบรษัิทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทนุยอมรบัและผูกพนัตามเงือนไขและวิธีการทีกาํหนดไวด้งักล่าว  

(3) ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ในวนัและเวลาทาํการซือขายหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการ

กาํหนด ให้ถือว่าเป็นรายการสังขายคืนหน่วยลงทุนของวันทาํการซือขายนัน ในราคารบัซือคืนหน่วยลงทุนทีคํานวณได ้         

ณ สินวันทาํการซือขาย ซงึเป็นราคาทีรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ทังนี หากผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวทาํการขายคืน

หน่วยลงทนุในวนัและเวลาทาํการอนืๆ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ  

(4) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึนหลังจากทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้ันทึกขอ้มูลการสงัซือ

หน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้เท่านนั  

(5) ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสงัขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจาํนวนหน่วย โดยไม่จาํกดัจาํนวนครงัในการทาํรายการในแต่ละวนั  

  ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของ             

ผู้ถือหน่วยลงทุนทีปรากฏอยู่ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าตาํกว่าทีบริษัทจัดการกําหนด               

บรษิัทจดัการจะดาํเนินการรบัซอืคืนหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทุนทงัหมดในรายการดงักล่าว  

(6) ในกรณีทีจาํนวนหน่วยลงทุนทีสงัขายคืนโดยผ่านบริษัทจดัการ มากกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนทีปรากฏอยู ่   

ในรายการทีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทนุทงัหมด

เท่าทีปรากฏอยู่ในรายการทีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนนั  

(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทนุ ซึงไดร้บัมอบหมายจากบรษัิทจัดการจะจดัส่ง

หนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนคงเหลือ ใบยืนยันการรบัซือคืนหน่วยลงทุนพรอ้มใบเสร็จรบัเงินและใบกาํกับภาษีสาํหรบั

ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ และ/หรือทางระบบอิเลคทรอนิกส ์         

ภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัรบัซอืคืนหน่วยลงทุน เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนุญาตดาํเนินการเป็นอย่างอืน และชาํระค่าขาย

คืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ                        

ผู้ถือหน่วยลงทุน ทีเปิดไว้กับบริษัทจัดการตามเลขทีบัญ ชี ทีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคําขอใช้บริการกองทุน                                

ทงัน ีภายใตเ้งือนไขทีระบุไวบ้รษิัทจดัการจะถือหลกัฐานในการทาํรายการผ่านบรกิารธนาคารทางอินเทอรเ์น็ตทปีรากฏอยู่กับ

บรษิัทจดัการเป็นหลกัฐานในการทาํรายการทีสมบูรณ ์และใชอ้า้งอิงได ้ 

(8) ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสงัขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางอนิเทอรเ์น็ตไมไ่ด ้หากไดท้าํรายการจนเสรจ็สมบรูณ์

แลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน ยกเว้นกรณีทีพิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดทีเกิดจากระบบงานทีให้บริการในเรืองดังกล่าว           

โดยทางบริษัทจัดการจะดาํเนินการสอบสวนข้อผิดพลาดและแก้ไขให้เสร็จสินภายใน 30 วัน นับแต่วันทีได้รบัแจ้งจาก              

ผูถื้อหน่วยลงทนุตามแนวทางทีกาํหนด เวน้แต่บรษิัทจดัการจะพจิารณาผ่อนผนัได ้ 

(9) การลดจาํนวนหน่วยลงทุนทีรับซือคืนจะทาํในวันทาํการถัดจากวันทีทาํการคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์น  มูลค่าหน่วยลงทุน         

ราคาขายและราคารบัซือคืนหน่วยลงทุน โดยผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามผลการทาํรายการสงัขายคืนหน่วยลงทุนผ่าน

บรษิัทจดัการ ไดใ้นวนัทาํการถดัไป  
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7.4.3 หลกัเกณฑเ์พมิเติมสาํหรบักองทุนรวมเพือการออม/ชนิดหน่วยลงทนุเพือการออม 

ในการจดัการกองทนุรวมเพือการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพือการออม บรษิัทจดัการจะบนัทึกบญัชีเงินลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทนุแต่ละราย

แยกรายการตามวนัและเวลาทีลงทนุ และเมือผูถื้อหน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุบรษิัทจดัการจะคาํนวณตน้ทนุ ผลประโยชน ์และหักเงิน

ลงทุนแต่ละรายตามวิธีการ “เขา้ก่อน ออกก่อน” (First In First Out – FIFO) ทงันี วันทีลงทุน หมายความว่าวนัทีผูถ้ือหน่วยลงทุนลงทุน    

ในกองทุนรวมเพือการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพือการออม แต่ละรายการและในกรณีทีรบัโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพือการออม/

ชนิดหน่วยลงทุนเพือการออม อืนใหห้มายความถึงวันทีผูถ้ือหน่วยลงทุนลงทุนเริมแรกในกองทุนรวมเพือการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพือ 

การออม ของรายการทีรบัโอนนนั 

 

อนึง ในกรณีทีการขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมไม่เป็นไปตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นกฏหมายภาษีอากร         

ผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมมีหนา้ทีตอ้งคืนภาษีและสิทธิประโยชน์ทีไดร้บั และ/หรือเสียเบียปรบัเงินเพิมเติมตามทีกาํหนดไวใ้น

กฏหมายภาษีอากรดว้ย 

 

บริษัทจัดการจะจัดทาํหนังสือรบัรองการขายคืนหน่วยลงทุน กองทุนรวมเพือการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพือการออม ตามหลักเกณฑ์

เงือนไขและวิธีการทีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจดัส่งหนงัสือ

ดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนเมือมรีายการขายคืนหน่วยลงทนุเพือเป็นขอ้มลูแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุในการดาํเนินการยืนแบบแสดงรายการ

ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาเพิมเติมหรือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานใหเ้จา้พนกังานของกรมสรรพากรตรวจสอบได ้

 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซือคืน:* ทุกวนัทาํการ 

 

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือคืน: 

7.6.1 การกาํหนดเวลา และราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุ  

(1) กรณีติดต่อกบับรษิัทจดัการ 

(ก) การทาํรายการสงัขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการตงัแต่เวลาเปิดทาํการในวันทาํรายการซือขายหน่วยลงทุนตาม      

ทบีริษัทจดัการกาํหนด ใหถื้อว่าเป็นรายการสงัขายคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการซือขายหน่วยลงทนุตามทีบรษัิทจดัการ

กําหนดในราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีคํานวณได้ ณ สินวันทําการซือขายหน่วยลงทุน ซึงเป็นราคาทีรับรองโดย            

ผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

(ข) การทํารายการสังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายและรับซือคืนหรือบริการทางอินเทอรเ์น็ต (ถ้ามี)                 

ในวนัทาํรายการซือขายหน่วยลงทนุทีบรษัิทจดัการกาํหนด แต่เป็นรายการนอกเหนือจากช่วงเวลาทีบรษัิทจดัการกาํหนด 

หรือการทาํรายการในวันหยุดทาํการ หรือวนัทาํการทีบริษัทจดัการไม่ไดก้าํหนดใหเ้ป็นวนัทาํรายการซือขายหน่วยลงทุน

ให้ถือเป็นรายการสังขายคืนหน่วยลงทุนของวันทาํการซือขายหน่วยลงทุนครงัถัดไป ในราคารบัซือคืนหน่วยลงทุนที

คาํนวณได ้ ณ สินวนัทาํการซอืขายหน่วยลงทุนครงัถดัไปนนั  

(2) กรณีติดต่อกบับรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนหน่วยลงทนุอืนทนีอกเหนือจาก (1)  

(ก) การทาํรายการสงัขายคืนหน่วยลงทุน ในระยะเวลาการรบัซือคืนหน่วยลงทุนตงัแต่เวลาเปิดทาํการจนถึงเวลา 15.30 น.  

ในวันทาํการซือขายหน่วยลงทุนทีบรษิัทจดัการกาํหนดใหถื้อว่าเป็นรายการสงัขายคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการซือขาย      

ทีบริษัทจัดการกาํหนด ในราคารบัซือคืนหน่วยลงทุนทีคาํนวณได ้ณ สินวันทาํการซือขายหน่วยลงทุน ซึงเป็นราคาที

รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
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(ข) การทาํรายการสงัขายคืนหน่วยลงทนุ ในวนัทาํการซือขายหน่วยลงทนุทีบรษิัทจดัการกาํหนดแต่เป็นรายการนอกเหนือจาก

ช่วงเวลาทีบริษัทจดัการกาํหนด หรือการทาํรายการในวนัหยุดทาํการ หรือวนัทาํการทีบริษัทจัดการไม่ไดก้าํหนดใหเ้ป็น   

วันทาํการซือขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการสังขายคืนหน่วยลงทุนของวันทาํการซือขายหน่วยลงทุนครงัถัดไป            

ในราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุทีคาํนวณได ้ณ สินวนัทาํการซอืขายหน่วยลงทุนครงัถดัไปนนั  

 

ทงัน ีบรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงวนัและเวลาทาํรายการตามขอ้ 7.5 และขอ้ 7.6 ได ้กรณีเปลียนแปลงเวลาทาํรายการอาจ

เป็นการขยายเวลาทําการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนมากกว่าเวลาทีระบุไว้ในหนังสือชีชวน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ                

จากผู้ถือหน่วยลงทุนแลว้ ซึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทัวไปทราบถึงการเปลียนแปลงดังกล่าวล่วงหน้า               

อย่างน้อย 7 วัน หากในกรณีทีเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือในกรณีทีมีประกาศเปลียนแปลงเวลาทาํการซือขายหลักทรพัย ์      

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยบรษิัทจดัการจะแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วนัก่อนการเปลียนแปลง โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตข์อง

บริษัทจัดการอีกทังแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลียนแปลง ซึงการดาํเนินการดังกล่าว         

บริษัทจัดการจะคาํนึงถึงประโยชน์ของกองทุน และผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นสาํคัญหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 

7.7. การขายคืนหน่วยลงทนุ:* 

 ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 

 

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทนุเพิมเติม: 

 

7.9. รายละเอียดเพิมเติม: 

1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงหลกัเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการในการรบัซือคืนหน่วยลงทุน หรือปรบัปรุง เพิมเติม 

วิธีการขายคืนและการรบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ทงัน ีเพือประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์

ของบรษัิทจดัการ 

 

8. การสับเปลียนหน่วยลงทุน: 

8.1. ช่องทางการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ: 

- Internet 

- บรษิัทจดัการ 

- ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน 

- อืน ๆ โปรดระบ ุ

 

8.2. รายละเอียดการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเพิมเติม: 

การสบัเปลียนหน่วยลงทุน หมายถงึ การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุหนึง (“กองทนุตน้ทาง”) เพอืซอืหน่วยลงทนุของกองทนุอกี     

กองทุนหนึง (“กองทนุปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไวใ้นโครงการจดัการ โดยบรษิัทจดัการจะดาํเนนิการนาํเงินคา่ขายคืนซึงไดห้กั

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เพือนาํไปชาํระค่าซอืหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง 
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บรษิัทจดัการอนญุาตใหม้ีการสบัเปลียนหน่วยลงทนุระหว่างชนดิหน่วยลงทนุภายใตก้องทนุเดียวกนัได ้โดยมีวิธีการสบัเปลียนและเงอืนไข

เช่นเดียวกบัการสบัเปลียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุ ทงัน ีกรณีหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม การสบัเปลียนดงักล่าวตอ้งเป็นไปตาม

เงอืนไขทีกาํหนดไวใ้นกฏหมายภาษีอากร 

 

8.2.1 วนัและเวลาในการสบัเปลียน 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลียนหน่วยลงทุนไดท้บีรษัิทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทนุ หรอืช่องทางอืนใด     

ทบีรษิัทจดัการเตรียมไว ้หรือประกาศเพิมเติมตามวิธีการทีบรษิัทจดัการกาํหนด ทงันี วนัและเวลาตามทีระบใุนหนงัสือชีชวนส่วนสรุป

ขอ้มลูสาํคญั 

(1) ในกรณีทีเป็นกองทนุตน้ทาง ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลียนหน่วยลงทุนไดท้ีบรษิัทจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืน 

หรือผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต (ถา้ม)ี หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกสอื์นๆ (ถา้มี) ทกุวนัทาํการซอืขายไดร้ะหวา่งเวลาเปิดทาํการ

ของบรษิัทจดัการหากผูถื้อหนว่ยลงทนุสบัเปลียนหน่วยลงทนุภายหลงัวนัและเวลาทีกาํหนดจะถือเป็นรายการสบัเปลียนหน่วยลงทนุของ

วนัทาํการซอืขายถดัไปตามทีระบใุนหนงัสือชีชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั 

(2) ในกรณีทีเป็นกองทนุปลายทางผูถ้ือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลียนหน่วยลงทนุไดที้บรษิัทจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืน 

หรือผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต (ถา้ม)ี หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกสอื์นๆ (ถา้มี) ทกุวนัทาํการซอืขายไดร้ะหวา่งเวลาเปิดทาํการ

ของบรษิัทจดัการ หากผูถื้อหนว่ยลงทนุสบัเปลียนหน่วยลงทนุภายหลงัวนัและเวลาทีกาํหนดจะถือเป็นรายการสบัเปลียนหน่วยลงทนุของ

วนัทาํการซือขายถดัไป ตามทีระบใุนหนงัสือชีชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั 

 

8.2.2 คา่ธรรมเนียมในการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะเสียคา่ธรรมเนียมในการสบัเปลียนหน่วยลงทนุตามทีไดร้ะบไุวใ้นขอ้ 15.3.3  “ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียน              

หน่วยลงทนุ” ในส่วนของรายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวม 

 

8.2.3 ราคาขายและรบัซอืคืนกรณีสบัเปลียนหน่วยลงทนุ 

ในการสบัเปลียนหนว่ยลงทุนนนัใหใ้ชม้ลูค่าหนว่ยลงทุนของสินวนัทาํการสบัเปลียนหนว่ยลงทนุทคีาํนวณไดเ้ป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ 

ดงัน ี

(1) ในกรณีทีเป็นกองทนุตน้ทาง หากบรษัิทจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืน หรือผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต (ถา้ม)ี หรือผ่าน

บรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอื์นๆ (ถา้มี) ไดร้บัคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุภายในวนัและเวลาซงึกาํหนดไว ้บริษัทจดัการจะใชร้าคา

รบัซอืคืนหน่วยลงทนุของวนัทาํการรบัซือคืนหน่วยลงทนุทีกาํหนดไว ้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง 

(ถา้มี) สาํหรบัคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุทีไดร้บัภายหลงัจากวนัหรือเวลาทีกาํหนด บรษิัทจดัการจะใชร้าคารบัซือคืนหนว่ยลงทุนของวนั

ทาํการรบัซอืคืนหน่วยลงทนุถดัไป หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง (ถา้ม)ี เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ 

โดยบรษิัทจดัการจะทาํการสบัเปลียนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทาํการนบัตงัแต่วนัถดัจากวนัคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของวนัทาํการซือ

ขายหน่วยลงทนุของกองทนุ 

(2) ในกรณีทีเป็นกองทนุปลายทางบรษิัทจดัการจะใชร้าคาขายหน่วยลงทนุของวนัทาํการซือขายหน่วยลงทุน ทีบรษิัทจดัการกาํหนดให้

เป็นวนัสบัเปลียนหน่วยลงทนุขาเขา้ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง (ถา้ม)ี เป็นราคาขายหน่วย

ลงทนุ 

 

ทงัน ีในกรณีทีกองทนุปลายทางเป็นกองทนุทีอยูใ่นระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทนุครงัแรก บรษิัทจดัการจะใชร้าคาของหน่วยลงทนุ        

ทเีสนอขายครงัแรก บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) เป็นราคาขายหน่วยลงทนุ 
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การเพมิหน่วยลงทนุจะทาํในวนัทาํการถดัจากวนัคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของวนัทาํการซือขายหน่วยลงทนุจาํนวนนนั 

 

อนงึ มลูค่าหนว่ยลงทนุทีใชค้าํนวณราคาขายและราคารบัซือคืนในการสบัเปลียนหน่วยลงทนุขา้งตน้ตอ้งเป็นมลูค่าทีไดร้บัการรบัรองโดย

ผูดู้แลผลประโยชนแ์ลว้ 

 

8.2.4 วิธีการสบัเปลียนหนว่ยลงทนุ 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลียนหน่วยลงทุนไดท้ีบรษัิทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน หรอืผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตของ

บรษิัทจดัการ (ถา้ม)ี หรือผ่านบรกิารธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกสอื์นๆ (ถา้มี) ไดร้ะหวา่งเวลาเปิดทาํการของบรษิัทจดัการ โดยกรอก

รายละเอียดตา่งๆ ในคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการสบัเปลียนหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน 

พรอ้มทงัระบจุาํนวนหน่วยลงทุนหรือจาํนวนเงินทีตอ้งการสบัเปลียน 

การสบัเปลียนหน่วยลงทุนเขา้ (Switch in) สามารถกระทาํไดต้งัแต่การเสนอขายหนว่ยลงทนุครงัแรกโดยภายหลงัการเสนอหนว่ยลงทุน

ครงัแรก บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิยงัมิใหมี้การสบัเปลียนหน่วยลงทนุ ทงันี หากบริษัทจดัการจะอนญุาตใหม้ีการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ

เมอืใด บรษิัทจดัการจะแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหนา้ไมน่อ้ยกว่า 3 วนั โดยจะประกาศผา่นเว็บไซตบ์รษิัทจดัการโดยถือว่าไดร้บั

ความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

 

ในกรณีทีวนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุทาํการ และ/หรอืวนัทีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอาํนาจตาม

กฎหมายทเีกียวขอ้งมีคาํสงัใหเ้ป็นวนัหยดุทาํการซอืขาย แมอ้าจเป็นวนัทีบรษิัทจดัการกาํหนดใหเ้ป็นวนัทาํการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ         

ก็ตามบรษิัทจดัการจะเลือนวนัทาํการสบัเปลียนหนว่ยลงทนุเป็นวนัทาํการถดัไป 

 

ทงัน ีบรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทจีะเปลียนแปลงปรบัปรุง หรือเพมิเติมวิธีการในการสบัเปลียนหนว่ยลงทนุ หรอืวิธีการชาํระคา่สบัเปลียน

หน่วยลงทนุไดใ้นอนาคต ตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขทีบรษิัทจดัการกาํหนด โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหนว่ยลงทนุแลว้      

ทงัน ีบรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทราบ โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

การสบัเปลียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) เฉพาะกรณีทีเป็นหน่วยลงทุนกองทนุรวมเพือการออม/ชนิดหน่วยลงทนุเพือการออม 

บรษิัทจดัการจะคาํนวณตน้ทุนและผลประโยชนแ์ละหกัเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เขา้ก่อนออกก่อน” (FIFO) โดยจะเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์ีสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุกาํหนด 

อนึง ในกรณีทีการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออกของผูถ้ือหน่วยลงทนุชนิดเพือการออมไมเ่ป็นไปตามเงอืนไขทีกาํหนดไวใ้นกฏหมายภาษี

อากร ผูถ้ือหน่วยลงทนุชนิดเพือการออมมีหนา้ทีตอ้งคืนภาษีและสิทธิประโยชนที์ไดร้บั และ/หรือเสียเบียปรบัเงินเพมิเติมตามทีกาํหนดไว้

ในกฏหมายภาษีอากรดว้ย 

 

บรษิัทจดัการ จะชาํระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุสาํหรบัการสบัเปลียนหน่วยลงทนุตามทีระบใุนคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทาํ

การนบัตงัแต่วนัถดัจากวนัทีบรษิทัจดัการไดท้าํรายการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ 

 

ทงัน ีผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลียนหน่วยลงทนุไดท้ีบรษิัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนหน่วยลงทนุไดท้กุวนัในเวลา

ทาํการโดยกรอกรายละเอยีดตา่งๆ ในคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการสบัเปลียนหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้ง

ครบถว้นชดัเจน พรอ้มทงัระบจุาํนวนหน่วยลงทนุหรือจาํนวนเงินทีตอ้งการสบัเปลียน 
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(1) ในกรณีทีกองทนุนีเป็นกองทนุตน้ทาง ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสังสบัเปลียนหน่วยลงทนุ โดยระบุจาํนวนเงินลงทนุ หรอืระบุจาํนวน

หน่วยลงทนุทตีอ้งการสบัเปลียน หรือระบุว่าตอ้งการสบัเปลียนหน่วยลงทนุทงัหมดทีปรากฏอยู่ในรายการทีบนัทึกโดยนายทะเบยีนหน่วย

ลงทนุ ในกรณีทีจาํนวนหน่วยลงทนุทีผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งการสบัเปลียนมากกว่าจาํนวนหน่วยลงทนุทีปรากฏอยู่ในรายการทีบนัทึก       

โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสบัเปลียนหนว่ยลงทนุทงัหมดเท่าทีปรากฏอยูใ่นรายการ  

ทบีนัทึกโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทุนนัน ทงัน ีภายใตวิ้ธีการทีบรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้ือหนว่ยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

(2) ในกรณีทีกองทนุนีเป็นกองทนุปลายทาง เงือนไขของการสงัซอืหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางใหเ้ป็นไปตามเงือนไขทีระบไุวใ้นขอ้ 5 

เรอืง “การเสนอขายหน่วยลงทนุครงัแรก” หรือขอ้ 6 เรือง “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครงัแรก” แลว้แต่กรณี 

 

ผูส้งัสบัเปลียนหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสบัเปลียนหนว่ยลงทนุไม่ไดห้ากรายการสงัสบัเปลียนนนัไดเ้สรจ็สินสมบรูณแ์ลว้ไมว่่ากรณี

ใดๆ ทงัสิน ยกเวน้บรษัิทจดัการจะอนญุาตใหเ้พิกถอนได ้

 

การเปลียนแปลงชนิดหน่วยลงทุน 

ในระยะแรกบรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิยงัมิใหม้ีการเปลียนแปลงชนิดหน่วยลงทุน ทงันี หากบรษิัทจดัการจะกาํหนดใหมี้การเปลียนแปลง

ชนิดหน่วยลงทนุเมือใดบรษิัทจดัการจะแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนั โดยประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงชนิดหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนขา้งตน้ไดภ้ายหลัง ตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้และถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ โดยบริษัทจดัการจะยกเวน้การ

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนทังกรณีสับเปลียนเขา้ (Switch in) และสับเปลียนออก (Switch out) เฉพาะในกรณี

ดงัต่อไปน ี

1. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงชนิดหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุ ชนิด X-SEQS-ID เป็นชนิด X-SEQS-RD และ

ชนิด X-SEQS-IA เป็นชนิด X-SEQS-RAและจะดาํเนินการสับเปลียนหน่วยลงทุนในวนัทาํการถัดไป ตามดุลยพินิจของบริษัท

จดัการ  หากผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถดาํรงมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขนัตาํ ตามทีไดร้ะบไุวใ้นขอ้ 2.10 

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงชนิดหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทนุ ชนิด X-SEQS-RD เป็นชนิด X-SEQS-ID และ

ชนิด X-SEQS-RA เป็นชนิด X-SEQS-IA และจะดาํเนินการสบัเปลียนหน่วยลงทนุในวนัทาํการถดัไป ตามดลุยพินิจของบรษัิท

จดัการ หากผูถื้อหนว่ยลงทนุสามารถดาํรงมลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีไม่นอ้ยกว่ามลูค่าขนัตาํของการสงัซอืครงัแรก    

ของหน่วยลงทนุประเภท X-SEQSS-ID และ X-SEQS-IA ตามทีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 2.6 

 

เงอืนไขอืนๆ 

1. บรษิัทจดัการอาจเปลียนแปลงหรือปรบัปรุง เพิมเตมิวิธีการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ เพือเพมิความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหนว่ยลงทุน         

โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงอืนไข และวิธีการทีบรษิัทจดัการกาํหนด ซงึเป็นไปตามหลกัเกณฑท์สีาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ประกาศกาํหนด ทงัน ีบรษิัทจดัการจะประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าวล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัเปลียนแปลง โดยจะประกาศผ่าน

เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปรบัปรุงเปลียนแปลงระยะเวลาทาํการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเพอืความเหมาะสม หรือเพือประโยชนข์อง

กองทุนโดยรวมโดยบรษิัทจดัการจะประกาศรายละเอียดการใหบ้รกิารดงักล่าวผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั 

ก่อนวนัเปลียนแปลง 
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3. บรษิัทจดัการจะไม่สบัเปลียนหน่วยลงทนุหากเกดิกรณีตามขอ้ "การเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก ้                 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุ" "การไม่ขายหรอืไม่รบัซือคืนหน่วยลงทนุตามคาํสงัซอืหรอืคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุ" และ "การหยุดรบัคาํสงัซอืคนืหน่วย

ลงทนุ" หรือกรณีอนืใดทีบรษัิทจดัการไดส้งวนสิทธิในการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทนุไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี หรือ ในกรณีที

บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นวา่คาํสงัสบัเปลียนใดจะมีผลกระทบตอ่กองทนุ หรือผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวมหรือทาํใหเ้กิดความเสียงทาง

กฎหมายหรอืความเสียงต่อชอืเสียงของบรษิัทจดัการหรอืกองทนุ บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะไม่ดาํเนินการสบัเปลียนหนว่ยลงทนุนนัๆ 

โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้งัสบัเปลียนก่อนการดาํเนินการ 

 

ทงัน ีบรษัิทจดัการจะนบัมลูค่าคงเหลือของหนว่ยลงทนุแยกตามเลขทีผูถ้ือหน่วยลงทนุทไีดเ้ปิดบญัชีไวก้บับรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุ

การขายหรือรบัซือคืนหนว่ยลงทนุ โดยจะไม่นาํมลูค่าของแต่ละเลขทีผูถื้อหน่วยลงทุนทีลงทนุในชนดิหน่วยลงทนุเดียวกนัมารวมกนั            

กรณีผูล้งทนุมีหลายเลขทีบญัชีผูถ้ือหน่วยลงทุน  

ทังนี กรณีผู้ลงทุนได้ลงทุนในกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยังยืนซิสเทมาติก มากกว่าหนึงชนิดหน่วยลงทุนในขณะใดขณะหนึง           

บรษิัทจดัการจะคาํนวณมลูค่าของหน่วยลงทนุคงเหลือ แยกตามแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะหยุดรบัคาํสังสับเปลียนหน่วยลงทุนเขา้เป็นการชัวคราว และ/หรือถาวร ตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควร    

โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ทังนี บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วนัทาํการ

โดยประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ และจะแจง้ใหส้าํนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั 

9. การชาํระค่ารับซือคืน สับเปลียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย ์หรือทรัพยส์ินอืนแทนเงิน: 

กรณีบรษัิทจดัการไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอืนแทน

เงิน บริษัทจัดการจะกาํหนดขันตอนการดาํเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัมติพิเศษให้ชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรพัยห์รือ

ทรพัยส์ินอืนแทนเงิน โดยขนัตอนทีกาํหนดดงักล่าวตอ้งสามารถปฏิบตัิไดจ้รงิ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ ของกองทนุรวมทุกราย 

 

10. การเลอืนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน: 

บรษิัทจดัการจะเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนทีไดม้ีคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้

แลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีกาํหนดไวใ้นโครงการ ซงึตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี 

(1) บรษิัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเชือโดยสจุรติและสมเหตสุมผลว่า เป็นกรณีทีเขา้เหตุดงัต่อไปนี โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูล

ผลประโยชนแ์ลว้ 

(ก) มีเหตจุาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทนุเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผลหรือ 

(ข) มีเหตทุีทาํใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นทีลงทนุไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซงึเหตุดงักล่าวอยู่ 

นอกเหนือการควบคมุของบรษัิทจดัการ 

(2) มีคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจัดการยังไม่ไดช้าํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการพบว่าราคารบัซือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคา

ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีไม่ถูกต้องนันต่างจากราคารบัซือคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้อง             

ตงัแต่ 1 สตางคข์นึไป และคิดเป็นอตัราตงัแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือคืนหน่วยลงทุนทีถูกตอ้ง 

(3) มีคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งและผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ได้

รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือคืนหน่วยลงทุนทีไม่ถูกตอ้งนนัต่างจากราคา

รบัซอืคืนหน่วยลงทุนทีถกูตอ้งตงัแต่ 1 สตางคขึ์นไป และคิดเป็นอตัราตงัแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซอืคืนหน่วยลงทุนทีถกูตอ้งการเลือน
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กาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลือนได้ไม่เกิน 10 วันทาํการ

นบัตงัแต่วันทาํการถัดจากวนัทีมีคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุนนัน เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบรษิัท

จดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ทีทาํการทกุแห่งของบรษิัทจดัการและสถานทีติดต่อทกุ 

แห่งของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนทีใชใ้นการซอืขายหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทีไดม้ีคาํสงัขายคืน 

หน่วยลงทนุทราบโดยพลนั 

 (2) แจง้การเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัทาํรายงานในเรืองดังกล่าวพรอ้มทงัแสดงเหตผุล และ 

หลกัฐานการไดร้บัความเห็นชอบหรือการรบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชยราคาจาก 

ผูดู้แลผลประโยชนใ์หส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนัโดยบรษิัทจดัการอาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ 

ดาํเนินการดงักล่าวแทนก็ได ้

(3) ในระหว่างการเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผูถ้ือหน่วยลงทนุสงัขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลา 

ดงักล่าว บริษัทจดัการจะตอ้งรบัซือคืนหน่วยลงทนุนนัโดยตอ้งชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามลาํดบัวนัทส่ีงคาํสงัขาย 

คืนก่อนหลงั 

 

ผู้ลงทุนควรศึกษาเงือนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพือการออม รวมทังสอบถามรายละเอียด

เพิมเติมและขอรบัคู่มือภาษีไดท้ีบริษัทจัดการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทุน หรือผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท

จดัการ 

 

11.การไม่ขายไมรั่บซือคืนไมส่ับเปลียนหน่วยลงทุนตามสัง: 

11.1 บริษัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รับซือคืน หรือไม่รบัสบัเปลียนหน่วยลงทุนตามคาํสงัซือ คาํสงัขายคืน หรือคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุน      

ทไีดร้บัไวแ้ลว้ หรืออาจหยดุรบัคาํสงัซอื คาํสงัขายคืน หรือคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุได ้ในกรณีทีปรากฏเหตดุงัต่อไปนี 

(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซือขายไดต้ามปกติ 

(2) บริษัทจัดการพิจารณาแลว้มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แล

ผลประโยชนแ์ลว้ 

(ก) มีเหตจุาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทนุไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 

(ข) ไมส่ามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 

(ค) มีเหตจุาํเป็นอนืใดเพอืคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 

ทงันี บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซือคืน หรือไม่รบัสบัเปลียนหน่วยลงทุนตามคาํสังซือ คาํสังขายคืน หรือคาํสงัสับเปลียนหน่วย

ลงทุนทีไดร้บัไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรบัคาํสงัซือ คาํสงัขายคืน หรอืคาํสงัสับเปลียนหน่วยลงทุนตาม (ก)(ข) หรือ (ค)ไดไ้ม่เกิน 1 วนัทาํ

การ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสงัซือหน่วยลงทุนทีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัคาํสงัซือหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทนุเฉพาะราย 

เนอืงจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดงัต่อไปนี 

(ก) บรษัิทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนนัๆ มีส่วนเกียวขอ้งกบัการกระทาํดงัต่อไปนี 

1) การกระทาํทีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกียวกับการป้องกันและปราบปรามการ       

ฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

2) การกระทาํทีเป็นการใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย และการแพรข่ยายอาวธุทมีีอานภุาพทาํลายลา้งสงู 

3) การกระทาํทีเป็นการปฏิบตัิตามคาํสงัเกียวกบัการยึดหรืออายดัทรพัยส์ินโดยบุคคลผูม้ีอาํนาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพือทราบขอ้เท็จจรงิเกียวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  
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(4) อยู่ในระหว่างดาํเนินการเปลียนใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมรายอืนเขา้บรหิารจดัการกองทุนอนัเนืองมาจากการทีบรษัิทจดัการ

ไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทนุได ้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการดาํรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบ

ธุรกจิการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุส่วนบคุคล การเป็นนายหนา้ซือขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดั

จาํหน่ายหลกัทรพัยท์เีป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ดัการเงินทนุสญัญาซือขายล่วงหนา้ ซงึใหก้ระทาํไดไ้ม่เกิน 3 วนั ทาํการ  

(5) อยู่ในระหว่างดาํเนินการเพอืเลิกกองทุนรวมตามขอ้ 22.1.3 ในส่วนขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการกองทุน

รวม  

 

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทีไดม้ีคาํสงัซือ คาํสงัขายคืน หรือคาํสังสับเปลียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ทราบโดยพลัน      

และหากเป็นเหตตุามขอ้ (1) (2) หรือ (4) บรษัิทจดัการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รบัซือคืน หรือไม่รบัสบัเปลียนหน่วยลงทุนตาม

คาํสงัซอื คาํสงัขายคืน หรือคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุนทีไดร้บัมาแลว้ หรือประกาศการหยดุรบัคาํสงัซือ คาํสงัขายคืน หรอืคาํสงั

สบัเปลียนหน่วยลงทนุโดยจะประกาศผ่านเว็บไซตบ์รษิัทจดัการ และสถานทีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืน

ทีใชใ้นการซือขายหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รบัซือคืน หรือไม่รบัสบัเปลียนหน่วย

ลงทุนตามคาํสงัซือ คาํสังขายคืน หรือคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุนทีไดร้บัมาแลว้ หรือการหยุดรบัคาํสงัซือ คาํสงัขายคืน หรือ

คําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนพร้อมทังแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนันให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

 

ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รบัซือคืน หรือไม่รบัสับเปลียนหน่วยลงทุนตามคาํสังซือ คาํสังขายคืน หรือคาํสงัสับเปลียน

หน่วยลงทุนทีได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคาํสังซือ คาํสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2) และ (4)          

เกิน 1 วนัทาํการบริษัทจดัการจะรายงานการเปิดรบัคาํสงัซือ คาํสงัขายคืน หรือคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะ

การลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทาํการสดุทา้ยก่อนวันรายงานนนัให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทาํการ

ก่อนวนัเปิดรบัคาํสงัซอื คาํสงัขายคืน หรือคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุน รวมทังแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทีมีคาํสงัซือ คาํสงัขายคืน 

หรือคาํสงัสับเปลียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้ทราบถึงการเปิดขายรบัซือคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ             

ผูถื้อหน่วยลงทุนรายอืนและผูล้งทุนทวัไปทราบถึงการเปิดรบัคาํสงัซือ คาํสงัขายคืน หรือคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุนโดยพลนั 

ทงันี ก่อนการเปิดรบัคาํสงัซอื คาํสงัขายคืนหรอืคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุ 

ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รบัซือคืน หรือไม่รบัสับเปลียนหน่วยลงทุนตามคาํสังซือ คาํสังขายคืน หรือคาํสงัสับเปลียน

หน่วยลงทุนทีไดร้บัมาแลว้ หรือหยุดรบัคาํสงัซอื คาํสงัขายคืน หรือคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจหยุดคาํนวณ

และหยดุประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุก็ได ้

11.2 บรษิัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามคาํสงัซอืหรอืคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุทีไดร้บัมาแลว้ หรือหยดุรบัคาํสงัซอืหรอืคาํสงั

สบัเปลียนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบรษิัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรอง

ขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไม่ถูกตอ้งนนัต่างจากราคาขาย

หน่วยลงทุน ทีถูกต้องตังแต่  1 สตางค์ขึนไป และคิด เป็นอัตราตังแต่ร ้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถูกต้อง                       

ทงันี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัคาํสงัซือหรือคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุน ณ ทีทาํการทุกแห่งของ

บริษัทจัดการและสถานทีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซือคืนทีใช้ในการซือขายหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน             

และแจง้ใหผู้ท้ีไดม้ีคาํสงัซอืหรอืคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั 
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12. การหยุดขายหรอืรับซือคืนหน่วยลงทุน: 

เพือคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีทีมีความจาํเป็นเพือรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ          

หรือเพือรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษิัทจดัการหยุดรบัคาํสงัซือ คาํสงัขาย

คืน หรือคาํสงัสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชวัคราวตามระยะเวลาทีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัทาํการ

ติดต่อกัน เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสงัซือ คาํสงัขายคืนหรือคาํสงัสบัเปลียน

หน่วยลงทนุออกไปได ้

 

13. เงอืนไขและข้อจาํกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน: 

13.1 ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทนุ 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี 

(1) การโอนหน่วยลงทนุให ้บิดา มารดา บตุร และคู่สมรสของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

(2) การโอนหน่วยลงทนุตามคาํพิพากษาหรือคาํสงัศาล หรือโดยผลของกฏหมาย 

(3) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษอืนๆ ทีบรษิัทจดัการเห็นสมควรอนุมตัิใหโ้อนได ้

ทงันี การโอนหน่วยลงทุนตอ้งไม่ทาํให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กียวกับขอ้จาํกัดการถือหน่วยลงทนุในกองทุนรวมและหนา้ทีของบรษิัทจดัการ 

เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

ทงัน ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะนาํชนิดหน่วยลงทนุเพือการออม (SSF) ไปจาํหน่าย จ่ายโอน จาํนาํหรอืนาํไปเป็นประกันมิได ้

13.2 วธีิการโอนหน่วยลงทนุ  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคท์ีจะโอนหน่วยลงทนุ จะตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน ี

(1) กรอกแบบคาํขอโอนหน่วยลงทุนตามทีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกําหนด พรอ้มทังลงลายมือชือผู้โอน           

และผูร้บัโอน และยืนคาํขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพรอ้มเอกสารทีกาํหนดแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีผูร้บัโอนไม่มี

บัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้ร ับโอนจะต้องดําเนินการขอเปิดบัญชีกองทุนตามวิธีการทีกําหนดไว้ในโครงการก่อน               

แลว้ผูโ้อนจึงทาํการโอนหน่วยลงทนุใหผู้ร้บัโอนได ้

(2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ใน 15.3 เรือง “ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้สังซือหรือ               

ผูถ้ือหน่วยลงทนุ” 

(3) หลงัจากทีไดร้บัค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสรจ็รบัเงนิและใบกาํกับ

ภาษี พรอ้มสาํเนาคาํขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบนัทึกขอ้มลูการโอนหน่วยลงทนุ และออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทุน 

ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีนายทะเบียนหน่วยลงทนุไดร้บัคาํขอโอนหน่วยลงทนุถูกตอ้งสมบรูณ ์

ทังนี ผู้รบัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามข้อ 13 เรือง “สิทธิหน้าทีและความรบัผิดชอบของ                      

ผูถ้ือหน่วยลงทนุ” ไดต้่อเมอืนายทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทึกชือผูร้บัโอนหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุเรียบรอ้ยแลว้ 

ในกรณีทีบริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าเพือเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทุนรวมหรือของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือชือเสียงหรือความ

รบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือทังหมดก็

ไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้งัซอืหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ 
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14. การจ่ายเงนิปันผล: 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล: 

ชอืย่อ รายละเอียด 

1. X-SEQS-RD จ่าย 

2. X-SEQS-RA ไม่จ่าย 

3. X-SEQS-ID จ่าย 

4. X-SEQS-IA ไม่จ่าย 

5. X-SEQS-DSSF จ่าย 

6. X-SEQS-ASSF ไม่จ่าย 

 

14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล: 

บรษิัทจดัการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานสินสดุตามช่วงเวลาทีบรษัิทจดัการเห็นสมควรจากกาํไรสะสม 

หรือกาํไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีทีจะจ่ายปันผลแลว้แต่กรณี โดยจะขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และการจ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวจะตอ้งไม่ทาํใหก้องทนุรวมมีผลขาดทนุสะสมเพิมขึนในรอบระยะเวลาบญัชทีีมีการจ่ายเงินปันผลนนั 

 

กรณีกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจ่ายเงนิปันผลเมอืกองทุนมีกาํไรสะสม และการจ่ายนนัจะตอ้งไม่ทาํใหก้องทุนรวมมีผล

ขาดทนุสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีทีมีการจ่ายเงินปันผลนนั โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑอ์ย่างใดอย่างหนึงดงัต่อไปนี 

(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบียรบัทไีดร้บัจากทรพัยสิ์นของกองทนุรวม 

(2) จ่ายไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 30 ของกาํไรสะสมดงักล่าวหรือกาํไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชทีีจะจา่ยเงินปันผลนนัแลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกว่า 

 

ทงัน ี กองทนุจะพิจารณาถึงสภาพคล่องทางการเงินของกองทนุเป็นหลกัในการพิจารณาดว้ย 

ทงันี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการทีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดและตามทีบริษัทจัดการ

เห็นสมควร 

 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาแกไ้ขเพิมเติมรายละเอียดโครงการทีเกียวขอ้งกับการจ่ายเงิน ปันผลเพือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

การบัญชีทีกําหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชี และตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการทีส ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด                 

โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิมเติมดังกล่าวให้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า                           

อย่างนอ้ย 7 วนั โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  

 

14.3. กาํหนดเวลา วิธีการ และขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ: 

ในกรณีทีบริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน          

เพือจ่ายเงินปันผล และอตัราปันผลของหน่วยลงทนุโดยไม่ชกัชา้ ทงัน ีบรษิัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี 

1. ประกาศผ่านเว็บไซตบ์รษิัทจดัการ หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพจิารณาผ่อนผนัหรือสงัใหป้ฏิบตัิเป็นอย่างอนื 

2. ส่งหนงัสือแจง้ใหผู้ด้แูลประโยชน ์ผูถ้ือหน่วยลงทนุทีมีชืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วย

ลงทนุเพอืจ่ายเงินปันผล และผูถ้ือหน่วยลงทนุทีถือหน่วยลงทนุชนิดไม่ระบชุือผูถื้อเมือไดร้บัการรอ้งขอ 

3. บรษัิทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูเกียวกบัการจ่ายเงินปันผล โดยเปิดเผยขอ้มลูผ่านช่องทางทีผูล้งทนุสามารถเขา้ถึงได ้



 
ส่วนที 1 รายละเอียดโครงการ                                                           หนา้ 55 / 89                                            กองทนุเปิดเอ็กซส์ปริง หุน้ไทยยงัยืนซิสเทมาติก 

 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีอาจจะจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุดว้ยวิธีทีต่างกนัสาํหรบัหน่วยลงทนุทีขายในช่วงระยะเวลาทีต่างกัน

ได ้โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ก่อนดาํเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครงัและจะถือปฏิบัติเพิมเติมตามหลักเกณฑ ์      

และวิธีการทีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด 

 

ในกรณีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใชสิ้ทธิขอรบัเงินปันผลจาํนวนใดภายในอายุความใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพือการอืนใด นอกจากเพือประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนัน                

หรือดาํเนินการภายใตห้ลกัเกณฑท์ีกฎหมายกาํหนด 

 

ข้อจาํกัดในการจ่ายเงนิปันผล 

(1) บริษัทจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในส่วนทีเกินขอ้จาํกัดการถือหน่วยลงทุน เวน้แต่เป็นกรณีทีไดร้บัยกเวน้ 

ทงัน ีตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กียวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที

ของบรษิัทจดัการ 

(2) บริษัทจดัการจะจดัทาํบัญชีและแยกเงินทีไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบญัชีและทรพัยสิ์นของกองทุนรวม และไม่นาํเงิน

ดงักล่าวมารวมคาํนวณเป็นมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุรวม และจะส่งเงินดงักล่าวใหเ้ป็นรายไดข้องแผ่นดิน 

 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน: 

15.1. คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีประมาณการไดที้เรียกเก็บจากกองทนุรวมทงัหมด):* 

ระบุรายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)*: 

ชอืย่อ รายละเอียด/จาํนวน/อัตรา 

1. X-SEQS-RD ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 5.5640 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม: 

2. X-SEQS-RA ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 5.5640 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม: 

3. X-SEQS-ID ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 5.0290 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม: 

4. X-SEQS-IA ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 5.0290 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม: 

5. X-SEQS-DSSF ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 5.5640 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม: 

6. X-SEQS-ASSF ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 5.5640 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม: 

 

รายละเอียดเพิมเติม: 

ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมดข้างตน้ ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์          

และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

 

ทงันี เมือคาํนวณรวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายต่างๆ ทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตาม 15.2.1–15.2.6 จะตอ้งไม่เกินค่าธรรมเนียมรวม

ของกองทนุ 
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15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีเรียกเก็บจากกองทนุรวม: 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี: * 

ชอืย่อ รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา 

1. X-SEQS-RD 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 2.1400 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของ

กองทนุรวม: 

2. X-SEQS-RA 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 2.1400 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของ

กองทนุรวม: 

3. X-SEQS-ID 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.6050ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของ

กองทนุรวม: 

4. X-SEQS-IA 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.6050ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของ

กองทนุรวม: 

5. X-SEQS-DSSF 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 2.1400 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของ

กองทนุรวม: 

6. X-SEQS-ASSF 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 2.1400 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของ

กองทนุรวม: 

 

รายละเอียดเพิมเติม : 

ทังนี บริษัทจัดการจะนําเงินส่วนหนึงจากรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการทีบริษัทจัดการได้รับในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 0.10 ต่อปี                         

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพือนําไปสนับสนุนโครงการและ/หรือหน่วยงานด้านสิงแวดล้อม ด้านสังคม และ/หรือ                    

ด้านธรรมาภิบ าล โดยหลัก เกณ ฑ์การคัด เลือกโครงการห รือหน่วยงานดังก ล่าวจะขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ                   

นอกจากนีบรษิัทจดัการอาจมีการเปลียนแปลงอตัรา และ/หรือเงือนไขทีจะนาํไปสนบัสนุนโครงการและ/หรือหน่วยงานอืนใดไดใ้นอนาคต

ไดโ้ดยขึนอยู่กบัดุลยพินิจของบรษัิทจดัการ และถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี: * 

ชอืย่อ รายละเอียด/จาํนวน/อัตรา 

1. X-SEQS-RD 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์น

สทุธิของกองทนุรวม: 

2. X-SEQS-RA 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์น

สทุธิของกองทนุรวม: 

3. X-SEQS-ID 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์น

สทุธิของกองทนุรวม: 

4. X-SEQS-IA 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์น

สทุธิของกองทนุรวม: 

5. X-SEQS-DSSF 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์น

สทุธิของกองทนุรวม: 

6. X-SEQS-ASSF 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์น

สทุธิของกองทนุรวม: 
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รายละเอียดเพิมเติม :  

วิธีการคาํนวณและตดัจ่ายเป็นไปตามขอ้ 15.4 

 

15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี: * 

ชอืย่อ รายละเอียด/จาํนวน/อัตรา 

1. X-SEQS-RD 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม: 

2. X-SEQS-RA 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม: 

3. X-SEQS-ID 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม: 

4. X-SEQS-IA 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม: 

5. X-SEQS-DSSF 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม: 

6. X-SEQS-ASSF 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม: 

 

รายละเอียดเพมิเตมิ : 

วิธีการคาํนวณและตดัจ่ายเป็นไปตามขอ้ 15.4 

 

15.2.4. คา่ธรรมเนียมทีปรกึษาการลงทนุ:* 

ประมาณการค่าธรรมเนียมทีปรกึษาการลงทนุ 

ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ  -ไม่มี- 

รายละเอียดเพมิเตมิ: 

-ไม่ม-ี 

 

15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย:* 

ประมาณการค่าธรรมเนียมทีปรกึษาการจดัจาํหน่าย 

ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ       -ไม่มี- 

รายละเอียดเพมิเตมิ : 

-ไม่ม-ี 

 

15.2.6. คา่ธรรมเนียมอืน ๆ:* 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอืน ๆ 

ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 3.2100 ตอ่ปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม 
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รายละเอียดเพมิเตมิ:  

ค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้งกบักองทนุจะเรียกเก็บตามทีจ่ายจรงิ ดงัต่อไปนี  

(1) ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการจดัตงักองทนุรวมเช่นค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ่้ายในการยืนคาํขออนมุตัิจดัตงักองทนุค่าธรรมเนียมการจด

ทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทนุรวมค่าธรรมเนียมการเพิมจาํนวนเงินทนุโครงการเป็นตน้ตามทีจ่ายจรงิ 

(2) ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสือโฆษณาประชาสัมพันธ ์            

การจัดอบรมเผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ่้ายดา้นการตลาดตลอดจนการสัมมนาแนะนาํกองทุน ซึงเกิดขึนภายหลังจากการจัดตัง

กองทนุทีเรียกเก็บจากกองทนุตามจาํนวนทีจ่ายจรงิโดยในทางบญัชีบรษิัทจดัการจะตดัจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายของกองทนุเฉลียเท่ากัน

ทุกวันภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันทีบันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทังนี จํานวนเงินทีตัดจ่ายจะต้องไม่เกินกว่าอัตรา                  

รอ้ยละ 1.0700 ของมูลค่าทรพัยสิ์นรวม หักดว้ยหนีสินรวม ก่อนหกัค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์    

(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอืนทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทีมีฐานในการคาํนวณจากมูลค่า

ทรพัยสิ์นสทุธิ (ถา้มี) ณ วนัทีคาํนวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนรวมโดยค่าใชจ่้ายส่วนทีเกินอตัราทีกาํหนดถือเป็นค่าใชจ่้าย

ดาํเนินงานของบรษิัทจดัการ 

(3) ค่าใชจ่้ายในการซือขายหลักทรพัยร์วมถึง ค่าใชจ้่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมอืนทีเกียวเนืองกับการโอนหรือรบัโอนหลักทรพัย ์       

เช่น ค่าอากรแสตมป์ค่านายหนา้ซือขายหลกัทรพัยเ์ป็นตน้ตามทีจ่ายจรงิ 

(4) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีค่าธรรมเนียมในการยืนยันยอดทีจ่ายใหแ้ก่ผู้สอบบัญชีรวมถึงค่าใชจ้่ายอืนๆ ทีผูส้อบบัญชีเรียกเก็บ

นอกเหนือจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมไปถึงค่าใชจ้่ายทีจ่ายแก่บุคคลใดๆ เพือประโยชน์ในการสอบบัญชี ค่าทีปรึกษา

กฎหมายค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบัติตามคาํสังหรือตามกฎหมายหรือตามทีสาํนักงานคณะกรรมการตลาดทุน         

หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุประกาศกาํหนดตามทีจ่ายจรงิรวมถึงค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการทาํสญัญา

อนัเกยีวเนอืงกบักองทนุรวมตามทีจ่ายจรงิ 

(5) ค่าใชจ้่ายในการจัดทาํจดัพิมพจ์ัดแปลเอกสารทีเกียวเนืองกับการจดัการกองทุนรวมรวมถึงค่าไปรษณียากร และค่าใชจ้่ายใน       

การจดัส่งเอกสารและรายงานถึงผูถื้อหน่วยลงทนุตามทีจ่ายจรงิดงัต่อไปนี 

5.1) แบบฟอรม์ต่างๆ ทเีกียวเนืองกับกองทนุรวมเช่นใบคาํขอเปิดบญัชีคาํสงัซือคาํสังขายคาํสงัสบัเปลียนคาํขอโอนหน่วยลงทุน

หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนบตัรตวัอย่างลายมือชือใบแจง้ยอดการซือขายหน่วยลงทุน (Statement) แบบฟอรม์ Cheque 

Voucher สาํหรบับญัชีกองทุนรวมบญัชีจองซือหน่วยลงทนุบญัชีจ่ายค่ารบัซือคืนหน่วยลงทนุและบญัชีจ่ายเงนิปันผล เป็นตน้ 

5.2) หนงัสือชีชวนรายงานประจาํปีรายงานรอบ 6 เดือนและรายงานอืนๆ ทีเกียวเนืองกับกองทุนรวมหนงัสือบอกกล่าวข่าวสาร

จดหมายข่าวและสารสมัพนัธใ์หแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุรวมถึงรายงานทีบรษัิทจดัการจดัทาํขึน หรือมหีนา้ทีจดัทาํขึนตามทีสาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุประกาศกาํหนด 

(6) ค่าจัดทาํและจัดส่งรายงานใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบุคคลทีเกียวข้องกับกองทุนรวมโดยตรงหนังสือบอกกล่าวประกาศ        

และรายงานต่างๆ และ/หรือข่าวสารถึงผูถื้อหน่วยลงทุนทีบริษัทจดัการจดัทาํตลอดจนข่าวสารทีบริษัทจดัการมีหนา้ทีจดัทาํขึน

ตามทีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกาํหนด 

(7) ค่าพิมพ์แบบฟอรม์ใบจองซือหน่วยลงทุน ใบสังซือหน่วยลงทุน ใบสังขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันการซือและขายหน่วยลงทุน 

หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุและแบบฟอรม์อืนๆ เกียวกบักองทนุรวม 

(8)  ค่าใชจ้่ายในการรบัชาํระเงินค่าซอืหน่วยลงทนุ ค่าใชจ่้ายในการออกเช็ค และนาํเงินเขา้บญัชีสาํหรบัการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ 

(9)  ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ เช่น ค่าสมดุเช็คค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบญัชี เป็นตน้ 

 (10) ค่าใชจ่้ายในการติดตามทวงถามหรือการดาํเนินคดีเพือการรบัชาํระหนีใดๆ ของกองทุนรวมทังค่าใช้จ่ายในการรับชาํระหนี           

เป็นทรพัยสิ์นอืนแทนการชาํระหนีดว้ยเงินสดตามตราสารแห่งหนี เช่น ค่าทีปรึกษากฎหมายค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
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ทนายความ ค่าสืบทรพัยแ์ละ/หรือบังคับคดี ค่าใชจ่้ายในดา้นนิติกรรมค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอืนใดทีเกียวข้องกับทาง

ราชการ เป็นตน้ 

(11) ค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมทีเกียวเนืองกับการดาํเนินงานของกองทุนรวม ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้าย (ถา้มี) ในการดาํเนินคดีของผู้ดูแล

ผลประโยชน์ทีฟ้องรอ้งให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าทีหรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ              

เพือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือเมือไดร้บัคาํสงัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(12) ค่าใชจ่้ายต่างๆ ทเีกิดขึนจากการปฏิบตัิตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ กฎหมายกาํหนด 

(13) ค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจากการรบัจาํนองอสงัหารมิทรพัย ์เพือเป็นหลกัประกนัการลงทนุของกองทนุรวม 

(14) ค่าทีปรกึษากฎหมาย (ถา้มี) ทีปรกึษาการเงินอนื ๆ (ถา้มี) 

(15) ค่าบรกิาร และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเกียวเนอืงกบัการจดัหาไดม้ารบัมอบ ส่งมอบ 

ดูแลเก็บรกัษาปกป้องผลประโยชน์ ซึงสินทรพัยห์รือหลักทรพัยต์่างๆ ของกองทุนทีนอกเหนือไปจากทีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 15.2.2 

“ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์รายปี” 

(16) ค่าใชจ้่ายทีเกิดจากการผิดนดัชาํระราคา (failed trade)  

(17) ค่าใชจ่้ายต่างๆ และค่าธรรมเนียมทีเกิดขึนในช่วงการชาํระบญัชีและเลิกกองทุนรวม เช่น ค่าตอบแทนผูช้าํระบญัชี และ/หรือค่า

ผูดู้แลผลประโยชน ์ทีเกิดขึนในระหว่างการชาํระบญัชีกองทนุรวม 

(18) ค่านายหนา้ซือขายหลกัทรพัยท์ีซือหรือขายเพือประโยชนใ์นการจดัการกองทุนรวม ซึงรวมถึงภาษีอนืๆ ตามทีกองทนุจะถกูเรียก

เก็บเมือสงัซอืหรอืสงัขายหลกัทรพัย ์

 (19) ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับความเสียงทีเกียวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญาซือขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือ

ค่าธรรมเนียมอืนๆ ตามทีจ่ายจรงิรวมถึงค่าใชจ่้าย และค่าธรรมเนียมอืนใดเพือใหก้องทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยด์งักล่าว 

เป็นตน้ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมตามขอ้ 15.1- 15.2 รวมภาษีมลูค่าเพิมภาษีธุรกิจเฉพาะ 

หรือภาษีอนืใด และภาษีดงักล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม 

(20) ค่าใชจ่้ายต่างๆ ทเีกียวเนืองกบัการจดัการกองทุนรวมตามทีจ่ายจรงิ 

 

ทงันี ในกรณีทีอัตราภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดมีการเปลียนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรบัปรุงอัตรา

ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายทงัหมดของกองทนุใหส้อดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงดงักล่าว โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ  

 

หมายเหต:ุ  

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมขา้งตน้เป็นอัตราทีรวมภาษีมูลค่าเพิมภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอืนใดที

เกียวเนืองกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายขา้งตน้แลว้ 

 

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผูส้งัซอืหรอืผูถื้อหน่วยลงทนุ: 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee): มี 

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา *: 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 

ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ของมลูค่าหน่วยลงทุน (รวมภาษีมลูค่าเพิมแลว้) 
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ชือย่อ รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา 

1. X-SEQS-RD ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ของมลูค่าหนว่ยลงทนุ: 

ปัจจบุนัเรียกเก็บในอตัรารอ้ยละ 1.0700 ของมลูค่าหนว่ยลงทนุ 

2. X-SEQS-RA ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ของมลูค่าหนว่ยลงทนุ: 

ปัจจบุนัเรียกเก็บในอตัรารอ้ยละ 1.0700 ของมลูค่าหนว่ยลงทนุ 

3. X-SEQS-ID ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ของมลูค่าหนว่ยลงทนุ: 

ปัจจบุนัไมเ่รียกเก็บ 

4. X-SEQS-IA ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ: 

ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 

5. X-SEQS-DSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ของมลูค่าหนว่ยลงทนุ: 

ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 

6. X-SEQS-ASSF ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ของมลูค่าหนว่ยลงทนุ: 

ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 

 

รายละเอียดเพิมเติม : 

บรษิัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผูล้งทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอตัราทีไม่เท่ากัน 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงือนไขการเรียกเก็บหรือเปลียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผูล้งทนุหรือผูถื้อหน่วย

ลงทนุ โดยบรษิัทจดัการจะประกาศรายละเอียดดงักล่าวผ่านเว็บไซตบ์รษิัทจดัการ  

 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee):* มี 

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา *: 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซือคืนหน่วยลงทนุในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.5350 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ(รวมภาษีมลูค่าเพิมแลว้) 

ชือย่อ รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา 

1. X-SEQS-RD ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.5350 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ: 

ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 

2. X-SEQS-RA ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.5350 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ: 

ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 

3. X-SEQS-ID ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.5350 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ: 

ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 

4. X-SEQS-IA ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.5350 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ: 

ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 

5. X-SEQS-DSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.5350 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ: 

ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 

6. X-SEQS-ASSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.5350 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ: 

ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 
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รายละเอียดเพิมเติม: 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออกจากผู้สังขายหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตรา           

ทีไม่เท่ากันบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงือนไขการเรียกเก็บหรือเปลียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจาก                  

ผูล้งทนุหรอืผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตบ์รษิัทจดัการ 

 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทุน (Switching Fee): 

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทนุเขา้ (Switching In): *มี 

ชือย่อ รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา 

1. X-SEQS-RD ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเขา้ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ของมลูค่าหน่วย

ลงทุน:  

2. X-SEQS-RA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเขา้ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ของมลูค่าหน่วย

ลงทุน:  

3. X-SEQS-ID ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเขา้ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ของมลูค่าหน่วย

ลงทุน:  

4. X-SEQS-IA ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเขา้ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ของมลูค่าหน่วย

ลงทุน:  

5. X-SEQS-DSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเขา้ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ของมลูค่าหน่วย

ลงทุน:  

6. X-SEQS-ASSF ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเขา้ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ของมลูค่าหน่วย

ลงทุน:  

 

รายละเอียดเพิมเติม : 

1. วิธีการคาํนวณและตดัจ่ายเป็นไปตามขอ้ 15.4 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทุนเขา้ สาํหรบัการสบัเปลียนหน่วยลงทุน

ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน โดยมีเงือนไขตามทีบริษัทจัดการกาํหนดและถือว่าไดร้ับความเห็นชอบจาก             

ผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทนุออก (Switching Out): *มี 

ชือย่อ รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา 

1. X-SEQS-RD ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.5350 ของมลูคา่หน่วย

ลงทุน: ปัจจุบนัไม่เรยีกเก็บ 

2. X-SEQS-RA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.5350 ของมลูคา่หน่วย

ลงทุน: ปัจจุบนัไม่เรยีกเก็บ 

3. X-SEQS-ID ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.5350 ของมลูคา่หน่วย

ลงทุน: ปัจจุบนัไม่เรยีกเก็บ 

4. X-SEQS-IA ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.5350 ของมลูคา่หน่วย

ลงทุน: ปัจจุบนัไม่เรยีกเก็บ 
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5. X-SEQS-DSSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.5350 ของมลูคา่หน่วย

ลงทุน: ปัจจุบนัไม่เรยีกเก็บ 

6. X-SEQS-ASSF ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.5350 ของมลูคา่หน่วย

ลงทุน: ปัจจุบนัไม่เรยีกเก็บ 

 

รายละเอียดเพิมเติม: 

. วิธีการคาํนวณและตดัจ่ายเป็นไปตามขอ้ 15.4 

. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก สาํหรบัการสับเปลียนหน่วยลงทุน

ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน โดยมีเงือนไขตามทีบริษัทจัดการกาํหนดและถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อ

หน่วยลงทนุแลว้ 

 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ:ไม่มี 

รายละเอียดเพิมเติม:  -ไม่มี- 

 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ: มี 

ตามทนีายทะเบียนเรียกเก็บ 

รายละเอียดเพิมเติม: 

ตามอตัราทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนกาํหนดเป็นการทัวไปในการใหบ้รกิารในกรณีทีขอเปลียนชือ-สกุล ทีอยู่การออกใบหน่วยลงทุน การ

ออกหนังสือรบัรองสิทธิใหม่แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในกรณีหายและอืน ๆ ทีเกิดขึนจริง ซงึพิสูจน์ไดว้่าเป็นความประสงคเ์ฉพาะตัวของผูถื้อ

หน่วยลงทนุ 

 

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองทีกาํหนดในโครงการ (Exit Fee): ไม่ม ี

รายละเอียดเพิมเติม: 

-ไม่ม-ี 

 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอืน ๆ: ม ี

ตามทจี่ายจรงิ 

รายละเอียดเพิมเติม: 

ค่าธรรมเนียมในการขอเปลียน ชอื-สกลุ ทอียู่จะคดิค่าธรรมเนียมจากผูถ้ือหนว่ยลงทนุตามอตัราทนีายทะเบียนหน่วยลงทุนกาํหนดเป็น

การทวัไปในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว  

 

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทีเกิดจากการใช้บริการผ่านธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน (ถ้ามี อาทิ เช่น

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู ้ถือหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าซือหน่วยลงทุนจากบัญชีของ               

ผูถ้ือหน่วยลงทนุ เป็นตน้ ตามอตัราทีธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินกาํหนด  

 
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน             

หน่วยลงทุนดาํเนินการให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการดาํเนินการตามปกติของบริษัทจัดการหรือ          

นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือการดาํเนินการใดๆ ซึงพิสูจน์ไดว้่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน        
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เช่น ค่าธรรมเนียมในการขอเปลียน ชือ-สกุล การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรบัรองสิทธิใหม่แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในกรณีหาย    

และอืนๆ ทีเกิดขึนจริง ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรบัรองฐานะการเงิน / รบัรองยอดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการคน้หาเอกสารจาก

ศูนยเ์อกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นตน้ โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามอัตรา            

ทบีรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนหน่วยลงทนุกาํหนดเป็นการทวัไปในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเก็บหรือเปลียนแปลงอัตราธรรมเนียม ขา้งตน้ ไดโ้ดยไม่ตอ้งดาํเนินการแจ้งผูล้งทุนหรือ           

ผูถ้ือหน่วยลงทนุล่วงหนา้โดยบรษิัทจดัการจะประกาศรายละเอียดดงักล่าวผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเรียกเก็บจากผูส้งัซอืหรอืผูถื้อหน่วยลงทนุตามขอ้ 15.3 รวมภาษีมลูค่าเพมิ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี

อืนใด และภาษีดงักล่าวจะถือเป็นภาระของผูส้งัซอืหรอืผูถื้อหน่วยลงทนุ 

 

ทงันี ในกรณีทีอัตราภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดมีการเปลียนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรบัปรุงอัตรา

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทังหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ 

 

15.4. วิธีการคาํนวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม: 

บริษัทจัดการจะคาํนวณค่าธรรมเนียม ตามขอ้ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวันทีมีการคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิโดยใชมู้ลค่าทรพัยสิ์นรวม        

หกัดว้ยหนีสินรวม ก่อนหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชนค์่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมอืน        

ทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทีมีฐานในการคาํนวณจากมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (ถา้มี) ณ วันทีคาํนวณมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนรวม        

ในแต่ละวนัเป็นฐานในการคาํนวณค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือนหรือระยะเวลาอืนใดตามทีบริษัทจัดการ

กาํหนดค่าใชจ้า่ยอืนๆ ทีเกียวเนืองกับกองทุนตามขอ้ 15.2.6 (1) – (19) จะเรยีกเก็บตามทีจ่ายจริงในทางบญัชีบรษิัทจดัการจะพิจารณา

ตัดจ่ายทังจาํนวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลียเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาทีจะไดร้บัประโยชนจ์ากค่าใชจ้่ายนัน      

และบรษิัทจดัการอาจพจิารณาประมาณการค่าใชจ้่ายดงักล่าวอย่างสมเหตสุมผลเพือทยอยรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายเป็นรายวนั และจะปรบัปรุง

รายการดังกล่าวทนัทีทีไดร้บัหลกัฐานอย่างแน่ชดั  

 

ทงันี ค่าใชจ่้ายดังกล่าวอยู่ในความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน ์ซึงบริษัทจดัการจะเปิดเผยฐานการคาํนวณอย่างชัดเจนในหนังสือ      

ชีชวนฉบับขอ้มลูสาํคญัทีผูล้งทุนควรทราบ และในรายงานรอบประจาํปีอย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะพิจารณาตดัจ่ายค่าธรรมเนียม         

และค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัการบญัชี และตามประกาศทีเกียวขอ้งกาํหนด 

 

อนึง หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอืนใด         

ทเีกียวขอ้งมีการแกไ้ขหรือเพิมเติมหรือเปลียนแปลงขอ้กาํหนด เงอืนไขหรือหลกัเกณฑใ์นการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงวิธีการคาํนวณมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว             

โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ 

 

15.5. การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย: 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามขอ้ 15.1 ข้อ 15.2 และขอ้ 15.3 ในส่วนรายละเอียดของ

โครงการจดัการกองทนุรวม โดยบรษิัทจัดการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี  

(1) กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายตามทีระบไุวใ้นโครงการ 
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ในกรณีทีบริษัทจดัการมีความประสงคจ์ะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายตามทีไดร้ะบุไวใ้นโครงการ และไดด้าํเนินการดงักล่าว

แล้ว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทัวถึงด้วยวิธีการทีเหมาะสมภายใน 3 วันทาํการนับแต่          

วนัทีมีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดังกล่าว ทงันี การเปิดเผยข้อมูลจะกระทาํโดยวิธีการทีเหมาะสมอนัทาํใหม้นัใจไดว้่า       

ผูล้งทนุไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว โดยจะเผยแพรข่อ้มลูประกาศผ่านเว็บไซตบ์รษัิทจดัการ  

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้ือว่าสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบการ

แกไ้ขเพิมเติมโครงการในเรืองดงักล่าว เมอืบรษิัทจดัการไดด้าํเนินการตามวรรคหนึงแลว้ 

(2) กรณีเพมิค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิมขึนตามทีระบไุวใ้นโครงการ 

ในกรณีทีบริษัทจัดการมีความประสงคจ์ะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเพิมขึนตามทีระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการ       

จะคาํนึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชนข์องลูกคา้เป็นสาํคัญ และจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให ้         

ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัวถึงด้วยวิธีการทีเหมาะสม ภายใน 3 วันทาํการนับแต่วันทีมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ

คา่ใชจ้่ายดงักล่าวเพิมขึน โดยจะเผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

ในกรณีทีกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนจากมูลค่าขันสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที      

ระบุไวล่้าสุดในโครงการ และต่อมาบริษัทจัดการจะดาํเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนตามทีระบุไว้นัน     

บริษัทจัดการจะเปิดเผยเกียวกับเรืองดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่ายเพิมขึนตามวิธีการดงัต่อไปนี 

(2.1) ในกรณีทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเพิมขึนไม่เกินกว่าอัตราขันสงูของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเดิมตาม      

ทีระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ                    

ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิมขึน 

(2.2) ในกรณีทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิมขึนเกนิกว่าอตัราขนัสงูของค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ้่ายเดมิตามทีระบุ

ไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการแลว้ว่าบริษัทจดัการสามารถกระทาํการดงักล่าวได ้ทงันี ในรอบระยะเวลายอ้นหลัง 1 ปีนบัแต่

วนัทีบรษัิทจดัการประสงคจ์ะขึนค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว บรษิัทจดัการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑด์งันี 

(ก) ในกรณีทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเพิมขึนไม่เกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขนัสงูดงักล่าว บริษัทจดัการจะ

เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนัก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายทีเพิมขึน

ดงักล่าว 

(ข) ในกรณีทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยเพิมขึนเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขนัสงูดงักล่าว บรษิัทจดัการจะตอ้ง

ไดร้บัมติพิเศษ 

ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหนึง มิใหน้าํมาใชก้บักรณีทีบรษัิทจดัการไดร้บัมติพิเศษ 

       (3) การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายตามขอ้ (1) วรรค 2 และ (2.2) บรษิัทจดัการจะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ 

             ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

 

15.6. หมายเหต:ุ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 15 รายการใดรายการหนึงหรือหลาย   

รายการได ้ทงันี ขึนอยู่กบัดลุยพินิจของบรษิัทจดัการเพือประโยชนข์องกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นสาํคญั 
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16. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีทีมูลค่าหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง: 

 

16.1. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ:  

ในประเทศ 

 

16.2. เงือนไขพิเศษ: 

1. บรษิัทจดัการจะคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กาํหนด  

1.1 มลูค่าหนว่ยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุชนดิผูล้งทนุทวัไป (แบบจ่ายเงินปันผล) 

1.2 มลูค่าหนว่ยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุชนดิผูล้งทนุทวัไป (แบบสะสมมลูค่า) 

1.3 มลูค่าหนว่ยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายบุคคล นิติบุคคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้เีงินลงทุนสงู                              

(แบบจา่ยเงนิปันผล) 

1.4 มลูค่าหนว่ยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายบุคคล นิติบุคคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้เีงินลงทุนสงู      

(แบบสะสมมูลคา่) 

1.5 มลูค่าหนว่ยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทนุเพือการออม (SSF) (แบบจา่ยเงนิปันผล) 

1.6 มลูค่าหนว่ยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทนุเพือการออม (SSF) (แบบสะสมมลูคา่) 

เนืองจากกองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดงันนั มลูค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมลูค่าไม่เท่ากันมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของแต่ละ

ชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ซึงผลประโยชนท์ีเกิดจากการลงทุนใน “กองทุนเปิดเอ็กซส์ปริง        

หุน้ไทยยังยืนซิสเทมาติก” จะถือเป็นผลประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของหน่วยลงทุน      

แต่ละชนิด 

 

วิธีการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนทาํใหก้ารปันส่วนมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิตอ้งมีการแบ่งการคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิตามแต่ละชนิด

หน่วยลงทนุ 

การคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนนนั จะคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิโดยรวมของกองทุนและปันส่วนใหก้ับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

โดยการเฉลียตามสดัส่วนของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของวนัก่อนหนา้ของหน่วยลงทนุแต่ละชนิด กรณีวนัแรกของการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์ิน

สทุธิจะเฉลีย โดยใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีขายไดท้งัหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนหลังจากนัน ปรบัปรุงรายการทีเกียวขอ้งเฉพาะหน่วย

ลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุนรายการรับซือคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น) และคาํนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหัก

ค่าธรรมเนียมและมลูค่าหน่วยลงทนุของแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ 

ทงันี มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีคาํนวณจะตอ้งมีมูลค่าไม่ตาํกว่าศูนยก์ารปันส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไป

ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ 
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ตวัอย่างการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 

วนัที 1 

1. มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทีจาํหน่ายไดท้ังหมดในช่วงทีมีการเสนอขายครงัแรก (IPO) เท่ากับ 6,000,000 บาท มูลค่าทีตราไว้ต่อหน่วย            

10 บาท (ภายหลงัหกัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุและค่าธรรมเนียมซือขายหลกัทรพัย)์ แบ่งเป็น 

1.1 หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุทวัไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-RD) 1,000,000 บาท 

1.2 หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุทวัไป (แบบสะสมมลูค่า) (X-SEQS-RA) 1,000,000 บาท 

1.3 หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายบุคคล นิติบคุคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้ีเงินลงทุนสงู (แบบจ่ายเงินปันผล) 

(X-SEQS-ID) 1,000,000 บาท 

1.4 หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า)              

(X-SEQS-IA) 1,000,000 บาท 

1.5 หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุเพอืการออม (SSF) (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-DSSF) 1,000,000 บาท 

1.6 หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุเพอืการออม (SSF) (แบบสะสมมลูคา่) (X-SEQS-ASSF) 1,000,000 บาท 

2. มีผลประโยชนส์ทุธิจากการลงทนุในวนัแรกเท่ากบั 60,000 บาท 

3. มียอดซอืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนทวัไป (แบบจ่ายเงินปันผล) จาํนวน 200,000 บาท และมียอดขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบัน        

ผูล้งทนุรายบคุคล นิติบคุคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้ีเงินลงทนุสงู (แบบสะสมมลูค่า) จาํนวน 100,000 บาท 
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วิธีการคาํนวณ X-SEQS  

มูลค่าทรพัยสิ์นทจีาํหน่ายไดห้ลงัหกัค่าธรรมเนียม

ค่าการขาย (ถา้ม)ี (บาท) 

6,000,000.00 

ผลประโยชนส์ทุธิจากการลงทนุในวนัแรก จาํนวน 

60,000.00 บาท 

60,000.00 

หกั หนีสินทเีกิดจากการลงทนุ และ/หรือค่าใชจ่้าย

ทเีกียวขอ้งกับหน่วยลงทนุแต่ละชนิด (ไม่ม)ี 

0.00 

มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกัค่าธรรมเนียมคา้งจา่ย

ทกุประเภท (เพอืใชเ้ป็นฐานในการปันส่วนใหแ้ก่

หน่วยลงทนุแต่ละชนิด) 

6,060,000.00 

จาํนวนหนว่ยลงทุนทเีสนอขายได ้รวมทกุชนิด

หน่วยลงทนุ 

600,000.0000 

มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วยลงทนุ (ก่อนหกั

ค่าธรรมเนียมคา้งจ่ายทกุประเภท) 

= 6,060,000.00 / 600,000.00 

10.1000 

วิธีการคาํนวณ X-SEQS-RD X-SEQS-RA X-SEQS-ID X-SEQS-IA X-SEQS-DSSF X-SEQS-ASSF 

จาํนวนหนว่ยลงทุน (หน่วย)  100,000.0000 100,000.0000 100,000.0000 100,000.0000 100,000.0000 100,000.0000 

มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกัค่าธรรมเนียมคา้งจา่ย

ทกุประเภท ของแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ เท่ากบั 

จาํนวนหนว่ยลงทุน (หน่วย) คณูดว้ย มลูค่า

ทรพัยส์ินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ (กอ่นหกั

ค่าธรรมเนียมคา้งจ่ายทกุประเภท) 

 100,000.00 x 

10.1000 

= 1,010,000.00 

100,000.00 x 

10.1000 

= 1,010,000.00 

100,000.00 x 

10.1000 

= 1,010,000.00 

100,000.00 x 

10.1000 

= 1,010,000.00 

100,000.00 x 

10.1000 

= 1,010,000.00 

100,000.00 x 

10.1000 

= 1,010,000.00 

หกั รายการค่าธรรมเนียมของกองทนุรวมตอ่วนั (อตัราทรีะบไุวต้อ่ปีหารดว้ย 365 คูณดว้ยมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกัค่าธรรมเนียมคา้งจ่ายทกุประเภท ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
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ค่าธรรมเนียมการจดัการ (บาท) 

X-SEQS-RD, X-SEQS-RA 

1.6050% = 1.50% + VAT 7% 

X-SEQS-ID, X-SEQS-IA 

1.0700% = 1.0000% + VAT 7% 

X-SEQS-DSSF, X-SEQS-ASSF 

2.1400% = 2.0000% + VAT 7% 

 (1,010,000.00 x 

1.6050% / 365) = 

(44.41) 

(1,010,000.00 x 

1.6050% / 365) = 

(44.41) 

(1,010,000.00 x 

1.0700% / 365) = 

(29.61) 

(1,010,000.00 x 

1.0700% / 365) = 

(29.61) 

(1,010,000.00 x 

2.1400% / 365) = 

(59.22) 

(1,010,000.00 x 

2.1400% / 365) = 

(59.22) 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์(บาท) 

0.0321% = 0.0300% + VAT 7% 

 (1,010,000.00 x 

0.0321% / 365) = 

(0.89) 

(1,010,000.00 x 

0.0321% / 365) = 

 (0.89) 

(1,010,000.00 x 

0.0321% / 365) = 

(0.89) 

(1,010,000.00 x 

0.0321% / 365) = 

(0.89) 

(1,010,000.00 x 

0.0321% / 365) = 

(0.89) 

(1,010,000.00 x 

0.0321% / 365) = 

 (0.89) 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ (บาท) 

0.0589% = 0.0550% + VAT 7% 

 (1,010,000.00 x 

0.0589% / 365) = 

 (1.63) 

(1,010,000.00 x 

0.0589% / 365) = 

 (1.63) 

(1,010,000.00 x 

0.0589% / 365) = 

 (1.63) 

(1,010,000.00 x 

0.0589% / 365) = 

 (1.63) 

(1,010,000.00 x 

0.0589% / 365) = 

 (1.63) 

(1,010,000.00 x 

0.0589% / 365) = 

 (1.63) 

รวมรายการค่าธรรมเนียมทกุประเภทของกองทนุ

รวมในวนัท ี1 (ตงัรายการเป็นคา่ธรรมเนียมคา้ง

จ่าย) 

(281.58) (46.93) (46.93) (32.13) (32.13) (61.73) (61.73) 

มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV) 6,059,718.42 1,009,953.07 1,009,953.07 1,009,967.87 1,009,967.87 1,009,938.27 1,009,938.27 

จาํนวนหนว่ยลงทุนจากรายการซอื-ขายของผูถื้อ

หน่วย (หน่วย) 

- หน่วยลงทุนยกมา (IPO) 

- หน่วยลงทุนเพมิขึน 

- หน่วยลงทุนลดลง 

 

 

600,000.0000 

0.0000 

0.0000 

 

 

100,000.0000 

0.0000 

0.0000 

 

 

100,000.0000 

0.0000 

0.0000 

 

 

100,000.0000 

0.0000 

0.0000 

 

 

100,000.0000 

0.0000 

0.0000 

 

 

100,000.0000 

0.0000 

0.0000 

 

 

100,000.0000 

0.0000 

0.0000 

จาํนวนหนว่ยลงทุน (หน่วย) 600,000.0000 100,000.0000 100,000.0000 100,000.0000 100,000.0000 100,000.0000 100,000.0000 

มูลค่าหน่วยลงทนุต่อหน่วย (บาท) 10.0995 10.0995 10.0995 10.0997 10.0997 10.0994 10.0994 
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วนัท ี2 

1. ทาํรายการของวนัทาํการก่อนหนา้ โดยการเพิมหน่วยลงทนุจากการขายหนว่ยลงทนุชนดิผูล้งทนุทวัไป (แบบจ่ายเงินปันผล) จาํนวน 200,000 บาท และทาํการลดหน่วยลงทุนจากการรบัซอืคืนหน่วยลงทนุชนิด

ผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้ีเงินลงทนุสงู (แบบสะสมมลูค่า) จาํนวน 100,000 บาท 

2. มีผลประโยชนส์ทุธิจากการลงทนุในวนัที 2 เท่ากบั 100,000 บาท 

3. มียอดซือหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนทวัไป (แบบสะสมมลูค่า) (X-SEQS-RA) จาํนวน 100,000 บาท มีการจ่ายปันผลสาํหรบัหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนทวัไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-RD) จาํนวน 20,000 

บาท สาํหรบัหน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถาบนัผูล้งทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผูล้งทุนรายใหญ่ และผูมี้เงินลงทนุสงู (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-ID) จาํนวน 20,000 บาท และสาํหรบัหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทนุเพือ

การออม (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-DSSF) จาํนวน 20,000 บาท 

วิธีการคาํนวณ X-SEQS  

มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV) ของกองทนุของวนั

ก่อนหนา้ (บาท) 

6,059,718.42 

ปรบัปรุงมลูค่าเพมิและลดหน่วยลงทนุของ

รายการวนัทาํการก่อนหนา้ 

เพมิหน่วยลงทุนจากการขายหน่วยลงทุนชนดิผู้

ลงทุนทวัไป (แบบจ่ายเงินปันผล) จาํนวน 

200,000 บาท 

ลดหน่วยลงทุนจากการรบัซอืคืนหน่วยลงทุนชนดิ

ผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายบคุคล นิติบุคคล ผู้

ลงทุนรายใหญ่ และผูม้เีงินลงทนุสงู (แบบสะสม

มูลค่า) จาํนวน 100,000 บาท 

200,000.00 – 

100,000.00 =  

100,000.00 

หกั หนีสินทเีกิดจากการลงทนุ และ/หรือ

ค่าใชจ่้ายทีเกยีวขอ้งกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(ไม่มี) 

0.00 

มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิหลงัหกัหนสีนิทีเกิดจากการ

ลงทุน และ/หรือค่าใชจ่้ายทเีกียวขอ้งกบัหน่วย

6,059,718.42 + 

100,000.00 = 
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ลงทุนแต่ละชนิด 6,159,718.42 

ปรบัปรุงค่าธรรมเนียมคา้งจา่ยทกุประเภทของวนั

ก่อนหนา้ 

281.58 

มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิหลงัหกัหนสีนิทีเกิดจากการ

ลงทุน และ/หรือค่าใชจ่้ายทเีกียวขอ้งกบัหน่วย

ลงทุนแต่ละชนิด ก่อนหกัค่าธรรมเนียมคา้งจ่าย

ทกุประเภทของวนัก่อนหนา้ 

6,160,000.00 

ผลประโยชนส์ทุธิจากการลงทนุในวนัท ี2 จาํนวน 

100,000.00 บาท 

100,000.00 

มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ก่อนหกัค่าธรรมเนียมคา้ง

จ่ายทกุประเภทของวนัก่อนหนา้ (เพอืใชเ้ป็นฐาน

ในการปันส่วนใหแ้ก่หน่วยลงทนุแต่ละชนิด) 

6,260,000.00 

คาํนวณจาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลือสทุธิ 

- ชนิด X-SEQS-RD = 100,000.0000 + 

(200,000.0000 / 10.1000) = 119,801.9802 

- ชนิด X-SEQS-IA = 100,000.0000 – 

(100,000.0000 / 10.1000) = 90,099.0099 

- ชนิด X-SEQS-RA, X-SEQS-ID, X-SEQS-

DSSF และ X-SEQS-ASSF รวมกนั (ไม่มีการ

เปลยีนแปลงจากวนัก่อนหนา้) = 

400,000.0000 

119,801.9802 + 

90,099.0099 + 

400,000.0000 

= 609,900.9901  

มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วยลงทนุ (ก่อนหกั

ค่าธรรมเนียมคา้งจ่ายทกุประเภท) 

= 6,260,000.00 / 609,900.9901 

10.2640 
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วิธีการคาํนวณ X-SEQS-RD X-SEQS-RA X-SEQS-ID X-SEQS-IA X-SEQS-DSSF X-SEQS-ASSF 

จาํนวนหนว่ยลงทุน (หน่วย)  119,801.9802 100,000.0000 100,000.0000 90,099.0099 100,000.0000 100,000.0000 

มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกัค่าธรรมเนียมคา้ง

จ่ายทกุประเภท ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

เท่ากบั จาํนวนหนว่ยลงทนุ (หน่วย) คณูดว้ย 

มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วยลงทนุ (ก่อนหกั

ค่าธรรมเนียมคา้งจ่ายทกุประเภท) 

 119,801.9802 x 

10.2640 

= 1,229,642.86  

100,000.0000 x 

10.2640 

= 1,026,396.10 

100,000.0000 x 

10.2640 

= 1,026,396.10  

99,099.0099 x 

10.2640 

= 924,772.73 

100,000.0000 x 

10.2640 

= 1,026,396.10 

100,000.0000 x 

10.2640 

= 1,026,396.10 

หกั ค่าธรรมเนียมคา้งจา่ยทกุประเภทของวนัก่อน

หนา้ของหน่วยลงทนุแต่ละชนิด 

 (46.93) (46.93) (32.13) (32.13) (61.73) (61.73) 

มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกัค่าธรรมเนียมของ

กองทนุรวมต่อวนั (เพอืนาํไปเป็นฐานคาํนวณ

ค่าธรรมเนียมของกองทนุรวมต่อวนั) 

 1,229,595.93 1,026,349.17 1,026,363.98 924,740.60 1,026,334.37 1,026,334.37 

หกั รายการค่าธรรมเนียมของกองทนุรวมตอ่วนั (อตัราทรีะบไุวต้อ่ปีหารดว้ย 365 คณูดว้ยมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกัค่าธรรมเนียมคา้งจ่ายทกุประเภท ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (บาท) 

X-SEQS-RD, X-SEQS-RA 

1.6050% = 1.50% + VAT 7% 

X-SEQS-ID, X-SEQS-IA 

1.0700% = 1.0000% + VAT 7% 

X-SEQS-DSSF, X-SEQS-ASSF 

2.1400% = 2.0000% + VAT 7% 

 (1,229,595.93 x 

1.6050% / 365) = 

 (54.07) 

(1,026,349.17 x 

1.6050% / 365) = 

 (45.13) 

(1,026,363.98 x 

1.0700% / 365) = 

(30.09) 

(924,740.60 x 

1.0700% / 365) = 

 (27.11) 

(1,026,334.37 x 

2.1400% / 365) = 

 (60.17) 

(1,026,334.37 x 

2.1400% / 365) = 

 (60.17) 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์(บาท) 

0.0321% = 0.0300% + VAT 7% 

 (1,229,595.93 x 

0.0321% / 365) = 

 (1.08) 

(1,026,349.17 x 

0.0321% / 365) = 

 (0.90) 

(1,026,363.98 x 

0.0321% / 365) = 

 (0.90) 

(924,740.60 x 

0.0321% / 365) = 

 (0.81) 

(1,026,334.37 x 

0.0321% / 365) = 

 (0.90) 

(1,026,334.37 x 

0.0321% / 365) = 

 (0.90) 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ (บาท)  (1,229,595.93 x (1,026,349.17 x (1,026,363.98 x (924,740.60 x (1,026,334.37 x (1,026,334.37 x 
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0.0589% = 0.0550% + VAT 7% 0.0589% / 365) = 

 (1.98) 

0.0589% / 365) = 

 (1.66) 

0.0589% / 365) = 

 (1.66) 

0.0589% / 365) = 

 (1.49) 

0.0589% / 365) = 

 (1.66) 

0.0589% / 365) = 

 (1.66) 

รวมรายการค่าธรรมเนียมทกุประเภทของกองทุน

รวมในวนัท ี2 (ตงัรายการเป็นคา่ธรรมเนียมคา้ง

จ่าย) 

(292.35) (57.13) (47.69) (32.65) (29.41) (62.73) (62.73) 

มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV) 

จาํนวนหนว่ยลงทุนจากรายการซอื-ขายของผูถื้อ

หน่วย (หน่วย) 

- หน่วยลงทุนยกมา (วนัท ี ) 

- หน่วยลงทุนเพมิขึน 

หน่วยลงทนุลดลง 

6,259,426.07 

 

 

600,000.0000 

19,802.7645 

(9,901.2842) 

1,229,538.79 

(200,000/10.0996 

= 19,802.7645) 

100,000.0000       

19,802.7645  

0.0000 

1,026,301.48 

 

 

100,000.0000       

0.0000 

0.0000 

1,026,331.33 

 

 

100,000.0000       

0.0000 

0.0000 

924,711.19 

(100,000/10.0997 

= 9.901.2842) 

100,000.0000       

0.0000 

(9,901.2842) 

1,026,271.64 

 

 

100,000.0000       

0.0000 

0.0000 

1,026,271.64 

 

 

100,000.0000       

0.0000 

0.0000 

จาํนวนหนว่ยลงทุน (หน่วย) 609,901.4803 119,802.7645 100,000.0000 100,000.0000 90,098.7158 100,000.0000 100,000.0000 

มูลค่าหน่วยลงทนุต่อหน่วย (บาท) 10.2630 10.2630 10.2630 10.2633 10.2633 10.2627 10.2627 

 

วนัท ี3 

1. ทาํรายการของวนัทาํการก่อนหนา้ โดยการเพิมหน่วยลงทุนจากการขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนทวัไป (แบบสะสมมลูค่า) จาํนวน 100,000 บาท และทาํการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุน

ทวัไป (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-RD) จาํนวน 20,000 บาท สาํหรบัหน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทุนรายบุคคล นิติบคุคล ผูล้งทนุรายใหญ่ และผูม้ีเงินลงทุนสงู (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-ID) 

จาํนวน 20,000 บาท และสาํหรบัหน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุเพอืการออม (แบบจ่ายเงินปันผล) (X-SEQS-DSSF) จาํนวน 20,000 บาท 

2. มีผลประโยชนส์ทุธิจากการลงทุนในวนัท ี3 เท่ากบั 30,000 บาท 

วิธีการคาํนวณ X-SEQS  

มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV) ของกองทุนของวนั

ก่อนหนา้ (บาท) 

6,259,426.07 

ปรบัปรุงมลูค่าเพมิหน่วยลงทุนของรายการวนัทาํ

การก่อนหนา้ 

100,000.00 
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เพมิหน่วยลงทุนจากการขายหน่วยลงทุนชนดิผู้

ลงทุนทวัไป (แบบสะสมมลูค่า) จาํนวน 100,000 

บาท 

หกั หนีสินทเีกิดจากการลงทนุ และ/หรือค่าใชจ่้าย

ทเีกียวขอ้งกับหน่วยลงทนุแต่ละชนิด (ไม่ม)ี 

0.00 

มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิหลงัหกัหนสีนิทีเกิดจากการ

ลงทุน และ/หรือค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้งกบัหน่วย

ลงทุนแต่ละชนิด 

6,259,426.07 + 

100,000.00 = 

6,359,426.07 

ปรบัปรุงค่าธรรมเนียมคา้งจา่ยทกุประเภทของวนั

ก่อนหนา้ 

573.93 

มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิหลงัหกัหนสีนิทีเกิดจากการ

ลงทุน และ/หรือค่าใชจ่้ายทเีกียวขอ้งกบัหน่วย

ลงทุนแต่ละชนิด ก่อนหกัค่าธรรมเนียมคา้งจ่าย

ทกุประเภทของวนัก่อนหนา้ 

6,360,000.00 

ผลประโยชนส์ทุธิจากการลงทนุในวนัท ี3 จาํนวน 

30,000.00 บาท 

30,000.00 

มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ก่อนหกัค่าธรรมเนียมคา้ง

จ่ายทกุประเภทของวนัก่อนหนา้ (เพอืใชเ้ป็นฐาน

ในการปันส่วนใหแ้ก่หน่วยลงทนุแต่ละชนิด) 

6,390,000.00 

คาํนวณจาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลือสทุธิ 

- ชนิด X-SEQS-RA = 100,000.0000 + 

(100,000.0000 / 10.2640) = 109,742.7903 

- ชนิด X-SEQS-RD, X-SEQS-ID, X-SEQS-IA, 

X-SEQS-DSSF และ X-SEQS-ASSF รวมกนั 

119,801.9802 + 

109,742.7903 + 

100,000.0000 + 

90,099.0099 + 

100,000.0000 + 
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(ไม่มีการเปลยีนแปลงจากวนักอ่นหนา้) 100,000.0000 = 

619,643.7804  

 

มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วยลงทนุ (ก่อนหกั

ค่าธรรมเนียมคา้งจ่ายทกุประเภท) 

= 6,390,000.00 / 619,643.7804 

10.3124 

วิธีการคาํนวณ X-SEQS-RD X-SEQS-RA X-SEQS-ID X-SEQS-IA X-SEQS-DSSF X-SEQS-ASSF 

จาํนวนหนว่ยลงทุน (หน่วย)  119,801.9802 109,742.7903 100,000.0000 90,099.0099 100,000.0000 100,000.0000 

มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกัค่าธรรมเนียมคา้งจา่ย

ทกุประเภท ของแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ เท่ากบั 

จาํนวนหนว่ยลงทุน (หน่วย) คณูดว้ย มลูค่า

ทรพัยส์ินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ (กอ่นหกั

ค่าธรรมเนียมคา้งจ่ายทกุประเภท) 

 119,801.9802 x 

10.3124 

= 1,235,443.13 

109,742.7903 x 

10.3124 

= 1,131,708.98 

100,000.0000 x 

10.3124 

= 1,031,237.66  

90,099.0099 x 

10.3124 

= 929,134.92 

100,000.0000 x 

10.3124 

= 1,031,237.66 

100,000.0000 x 

10.3124 

= 1,031,237.66 

หกั รายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน

ชนิด X-SEQS-RD, X-SEQS-ID และ X-SEQS-

DSSF 

 (20,000.00)  (20,000.00)  (20,000.00)  

หกั ค่าธรรมเนียมคา้งจา่ยทกุประเภทของวนัก่อน

หนา้ของหน่วยลงทนุแต่ละชนิด 

 (104.06) (94.62) (64.77) (61.54) (124.47) (124.47) 

มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกัค่าธรรมเนียมของ

กองทนุรวมต่อวนั (เพอืนาํไปเป็นฐานคาํนวณ

ค่าธรรมเนียมของกองทนุรวมต่อวนั) 

 1,215,339.07 1,131,614.36 1,011,172.88 929,073.38 1,011,113.19 1,031,113.19 

หกั รายการค่าธรรมเนียมของกองทนุรวมตอ่วนั (อตัราทรีะบไุวต้อ่ปีหารดว้ย 365 คณูดว้ยมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกัค่าธรรมเนียมคา้งจ่ายทกุประเภท ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (บาท) 

X-SEQS-RD, X-SEQS-RA 

 (1,215,339.07 x 

1.6050% / 365) = 

(1,131,614.36 x 

1.6050% / 365) = 

(1,011,172.88 x 

1.0700% / 365) = 

(929,073.88 x 

1.0700% / 365) = 

(1,011,113.19 x 

2.1400% / 365) = 

(1,031,113.19 x 

2.1400% / 365) = 
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1.6050% = 1.50% + VAT 7% 

X-SEQS-ID, X-SEQS-IA 

1.0700% = 1.0000% + VAT 7% 

X-SEQS-DSSF, X-SEQS-ASSF 

2.1400% = 2.0000% + VAT 7% 

 (53.44)  (49.76)  (29.64) (27.24)  (59.28)  (60.45) 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์(บาท) 

0.0321% = 0.0300% + VAT 7% 

 (1,215,339.07 x 

0.0321% / 365) = 

(1.07) 

(1,131,614.36 x 

0.0321% / 365) = 

 (1.00) 

(1,011,172.88 x 

0.0321% / 365) = 

 (0.89) 

(929,073.88 x 

0.0321% / 365) = 

 (0.82) 

(1,011,113.19 x 

0.0321% / 365) = 

 (0.89) 

(1,031,113.19 x 

0.0321% / 365) = 

(0.91) 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ (บาท) 

0.0589% = 0.0550% + VAT 7% 

 (1,215,339.07 x 

0.0589% / 365) = 

(1.96) 

(1,131,614.36 x 

0.0589% / 365) = 

 (1.83) 

(1,011,172.88 x 

0.0589% / 365) = 

 (1.63) 

(929,073.88 x 

0.0589% / 365) = 

 (1.50) 

(1,011,113.19 x 

0.0589% / 365) = 

 (1.63) 

(1,031,113.19 x 

0.0589% / 365) = 

 (1.66) 

รวมรายการค่าธรรมเนียมทกุประเภทของกองทนุ

รวมในวนัท ี2 (ตงัรายการเป็นคา่ธรรมเนียมคา้ง

จ่าย) 

(295.60) (56.47) (52.58) (32.16) (29.55) (61.80) (63.03) 

มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV) 6,329,130.47 1,215,282.60 1,131,561.78 1,011,140.72 929,043.82 1,011,051.39 1,031,050.16 

จาํนวนหนว่ยลงทุนจากรายการซอื-ขายของผูถื้อ

หน่วย (หน่วย) 

- หน่วยลงทุนยกมา (วนัท ี ) 

- หน่วยลงทุนเพมิขึน 

- หน่วยลงทุนลดลง 

 

 

609,901.4803 

9,743.6447 

0.0000 

 

 

119,802.7645 

0.0000 

0.0000 

(100,000/10.2631 

= 9,743.6447) 

100,000.0000       

9,743.6447 

0.0000 

 

 

100,000.0000       

0.0000 

0.0000 

 

 

90,098.7158 

0.0000 

0.0000 

 

 

100,000.0000       

0.0000 

0.0000 

 

 

100,000.0000       

0.0000 

0.0000 

จาํนวนหนว่ยลงทุน (หน่วย) 619,645.1250 119,802.7645 109,743.6447 100,000.0000 90,098.7158 100,000.0000 100,000.0000 

มูลค่าหน่วยลงทนุต่อหน่วย (บาท) 10.2141 10.1440 10.3110 10.1114 10.3114 10.1105 10.3105 
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2. บรษัิทจดัการจะคาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิดตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

(2.1) คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุทกุสินวนัทาํการ 

(2.2) คาํนวณราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุทกุสินวนัทาํการซอืขายหน่วยลงทนุ ทงัน ีใหใ้ชม้ลูค่าหน่วยลงทนุ

ของสินวนัทาํการซอืขายหน่วยลงทุนนนัเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคาดงักล่าว 

(2.3) ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทนุของวนัดงัต่อไปนี 

(ก) วันปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุเพือการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายในวนัทาํการถดัไป 

(ข) วนัทาํการซือขายหน่วยลงทุนล่าสดุโดยจะประกาศภายในวนัทาํการถัดไป ทงันี ในกรณีทีมีกองทนุรวมทีไม่เปิดใหซื้อขาย

หน่วยลงทนุทกุวนัทาํการจะประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทนุของวนัดงันี เพิมเติมดว้ย 

1. วนัทาํการก่อนวนัทาํการซือขายหน่วยลงทนุ โดยจะประกาศภายในวนัทาํการซือขายหน่วยลงทุน 

2. วนัทาํการสดุทา้ยของแตล่ะเดือน โดยจะประกาศภายในวนัทาํการถดัไป ทงัน ีเฉพาะในกรณีทีกองทนุรวมกาํหนดวนัทาํการ

ซอืขายหน่วยลงทุนแต่ละครงัห่างกนัเกินกว่า 1 เดือน 

3. วันทีปรากฏเหตุการณ์ทีน่าเชือได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ             

โดยจะประกาศภายในวนัทาํการถดัไป  

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุของวนัทาํการซือขายหน่วยลงทุนล่าสดุโดยประกาศ ภายในวนั

ทาํการถัดไป 

 

มลูค่าหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทนุทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด เมอืสินวนัทาํการทีคาํนวณนนั 

 

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือคืนหน่วยลงทุนทีประกาศขา้งตน้ ตอ้งไดร้บัการรบัรอง       

โดยผูด้แูลผลประโยชน ์

 

การประกาศมูลค่าและราคาตามขอ้ (2.3) และ (2.4) ข้างตน้ บริษัทจัดการจะประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการภายในเวลาที            

ผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทุนได ้และทีผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืนใชซ้ือขายหน่วยลงทุนเวน้แต่ใน

กรณีของกองทุนรวมเพือผู้ลงทุนประเภทสถาบันบริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้ ทังนี บริษัทจัดการอาจ

ดาํเนินการดว้ยวิธีการใดๆ เพิมเติมเพือใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มลูดังกล่าว หรือช่องทางอืนทีเหมาะสมโดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจาก        

ผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ 

 

ในกรณีทีมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิมลูค่าหน่วยลงทนุจาํนวนหน่วยลงทนุราคาขายหน่วยลงทนุและราคารบัซือคืนหน่วยลงทุนของกองทนุเปิด

ไม่ถูกตอ้ง บรษิัทจดัการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 

บรษิัทจดัการอาจไม่คาํนวณและไม่ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิมลูค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทนุและราคารบัซือคืนหน่วยลงทุน

ของกองทนุรวมเมือมีเหตุการณด์งัต่อไปนี หรือเหตุอืนใดทีไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) เมือบริษัทจัดการไม่ขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรบัคาํสงัซือหรือคาํสังขายคืนหน่วยลงทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะ

ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

(2) เมอืมีเหตุทีบรษิัทจดัการตอ้งเลิกกองทนุรวม โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตงัแต่วนัทีปรากฏเหตดุงักล่าว 



 
ส่วนที 1 รายละเอียดโครงการ                                                           หนา้ 77 / 89                                            กองทนุเปิดเอ็กซส์ปริง หุน้ไทยยงัยืนซิสเทมาติก 

 

 

3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารบัซือคืนหน่วยลงทุน หรือจาํนวนหน่วยลงทุน

ของกองทนุรวม บรษิัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี 

(3.1) คาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาํแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

(3.2) คาํนวณมูลค่าหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล สาํหรบัมลูค่าหน่วย

ลงทุนเพือใชใ้นการคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตาํแหน่งที 4 ขึนส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพือใชใ้นการคาํนวณ

ราคารบัซือคืนหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมตาํแหน่งที 5 ทงิ 

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีคํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตาํแหน่งที 5 ทิง           

และประกาศราคาขาย และราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุตามทีคาํนวณไดใ้น (3.2) 

(3.4) คาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากลแต่ใชผ้ลลพัธเ์ป็น

ตวัเลข โดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาํแหน่ง โดยตดัทศนิยมตาํแหน่งที 5 ทงิ 

ในกรณีทีมีผลประโยชนเ์กิดขึนจากการคาํนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนาํผลประโยชนน์ันรวมเขา้เป็นทรพัยส์ินของ

กองทนุรวม 

 

16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิมลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ: 

บริษัทจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทนุใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซตข์องบริษัท

จดัการ www.xspringam.com หรือช่องทางอืนทีเหมาะสมโดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ โดยประกาศผ่าน

ทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  

 

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีทมีลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง: 

 

1. ในกรณีทีราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้องน้อยกว่าหนึงสตางค ์หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน             

ทถีูกตอ้งตงัแต่หนงึสตางคขึ์นไปแต่ไม่ถึงรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถูกตอ้ง บรษัิทจดัการจะจดัทาํและส่งรายงานใหผู้ดู้แล

ผลประโยชนท์ราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทาํการนบัแต่วันทีพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และจดัใหม้ีสาํเนารายงาน

ดงักล่าวไว ้ณ ทีทาํการของบริษัทจัดการเพือใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดังกล่าวจะมี

รายการอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี  

(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถกูตอ้ง 

(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถูกตอ้ง 

(3) สาเหตทีุทาํใหร้าคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  

(4) มาตรการป้องกนัเพือมิใหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง ทงันี เวน้แต่ในกรณีทีราคาหนว่ยลงทุนไม่ถกูตอ้งมีสาเหตมุาจากปัจจยั

ภายนอกทีไม่อาจควบคมุได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครงัสดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศนูยซ์ือ

ขายหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง  

 

ในกรณีทีเหตขุองความผิดพลาด ซงึทาํใหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งตามขา้งตน้ มีผลต่อเนืองต่อการคาํนวณราคาหนว่ยลงทนุครงั

ต่อไป เช่น การกาํหนดอตัราดอกเบียผิดพลาด เป็นตน้ บรษิัทจดัการจะแกไ้ขราคาหนว่ยลงทุนใหถ้กูตอ้งนบัแต่วนัทีบรษัิทจดัการพบว่า

ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้งดว้ย  
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2. ในกรณีทีราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้องตังแต่หนึงสตางค์ขึนไป และคิดเป็นอัตราตังแต่              

รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถูกตอ้ง บริษัทจดัการจะคาํนวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันับแต่วนัทีพบราคาหน่วยลงทุนไม่

ถกูตอ้งจนถึงวนัทีราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และดาํเนินการดงัต่อไปนีเฉพาะวนัทีราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วย

ลงทนุทีถูกตอ้งตงัแต่หนึงสตางคข์ึนไป และคิดเป็นอตัราส่วนตงัแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถกูตอ้ง  

(1) จดัทาํรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีพบว่าราคาหน่วย

ลงทนุนนัไม่ถกูตอ้งและส่งรายงานดงักล่าว ใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายในวนัทาํการถดัจากวนัทีคาํนวณราคาหน่วยลงทนุเสรจ็สิน 

เพือใหผู้ดู้แลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีบรษิัทจดัการส่งรายงานใหผู้ด้แูล

ผลประโยชน ์ทงัน ีรายงานดงักล่าวจะมีรายการอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี  

(ก) ราคาหนว่ยลงทุนทีไม่ถกูตอ้ง  

(ข) ราคาหนว่ยลงทุนทีถกูตอ้ง  

(ค) สาเหตทุีทาํใหร้าคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  

(ง) การดาํเนินการของบรษิัทจดัการเมือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง 

ทงัน ีบรษัิทจดัการจะจดัใหม้ีสาํเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ทีทาํการของบรษิัทจดัการ เพือใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สามารถตรวจสอบได ้ 

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุทีไม่ถกูตอ้งใหเ้ป็นราคาหนว่ยลงทนุทีถกูตอ้งภายในวนัทีผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานการ

แกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา ตาม (1) 

(3) ดาํเนินการโดยวิธีการใดๆ เพอืใหผู้ล้งทนุสามารถรบัทราบชือกองทนุรวม ทีมกีารแกไ้ขมลูค่าหรอืราคาหนว่ยลงทนุ และวนัเดือน 

ปีทีมีการแกไ้ขมลูค่าหรือราคาหนว่ยลงทนุ ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานตาม (1)  

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ซื้อหน่วยลงทนุหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทนุทีไดซ้อืหรอืขายคืนหนว่ยลงทุนในช่วง

ระยะเวลาทีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัที

ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(5) จดัทาํรายงานมาตรการป้องกันเพือมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทังสาํเนารายงานการแกไ้ข

ราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาทีจัดทาํตาม (1) ให้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทาํการนับแต่      

วันทีผูดู้แลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคานัน เวน้แต่ในกรณีทีราคา

หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได ้บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาํเนาเอกสารทีผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองว่าการทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งมีสาเหตุ

มาจากปัจจยัภายนอกทีไม่อาจควบคมุไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิัทจดัการจะปฏิบัติตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัต่อไปนี  

(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไม่ถกูตอ้งตาํกว่าราคาหน่วยลงทนุทถีกูตอ้ง (understate) บรษิัทจดัการจะปฏิบตัิ ดงันี  

(ก) กรณีทีเป็นการขายหน่วยลงทุนบรษัิทจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทนุของผูซื้อหน่วยลงทุนเป็นจาํนวน ซึงมีมลูค่าเท่ากับ

ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกตอ้ง หากปรากฏว่าผูซ้ือหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน

เหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ยกว่าจาํนวนหน่วยลงทนุทีจะตอ้งลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบรษิัทจดัการเอง

เป็นจาํนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ หรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่นนัและจ่ายเงินของบริษัทจดัการเอง

เป็นจาํนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ แลว้แต่กรณี เพือชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีราคาหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครงัสดุท้ายของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศนูยซื์อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองว่ามีสาเหตุดงักล่าว  
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(ข) กรณีทีเป็นการรบัซือคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิมจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวน        

ซึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็น

จาํนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาเพือชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มี

หน่วยลงทนุเหลืออยู่ บรษิัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพือชดเชยราคาใหแ้ก่

ผูข้ายคืนหน่วยลงทนุ  

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไม่ถกูตอ้งสงูกว่าราคาหน่วยลงทนุทีถกูตอ้ง (overstate) บรษิัทจดัการจะปฏิบตัิ ดงัน ี 

(ก) กรณีทีเป็นการขายหนว่ยลงทนุ บรษิัทจดัการจะเพิมจาํนวนหน่วยลงทนุของผูซื้อหน่วยลงทนุเป็นจาํนวนซงึมีมลูคา่เท่ากบั

ส่วนต่างของราคาหนว่ยลงทนุทีไม่ถกูตอ้งกบัราคาหนว่ยลงทนุทีถกูตอ้ง หรือจา่ยเงินของกองทนุเปิดเป็นจาํนวนเท่ากับ

ส่วนต่างของราคา เพือชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซื้อหน่วยลงทนุ  

(ข) กรณีทีเป็นการรบัซือคืนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวน ซงึมี

มลูค่าเทา่กบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถกูตอ้ง  

 

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนทีจะตอ้งลด         

บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ หรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่นัน 

และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ แลว้แต่กรณี เพือชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่

การทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครงัสดุทา้ย

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศนูยซ์ือขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองว่ามีสาเหตดุงักล่าว  

 

ในกรณีทีบริษัทจัดการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือหน่วยลงทุน หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึงรอ้ยบาท     

บริษัทจดัการอาจนาํเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีมีการจ่ายเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนแต่ถา้บุคคลดงักล่าว ไม่มีสถานะเป็น     

ผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ บรษิัทจดัการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงาน

การแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา 

 

การจา่ยเงนิของกองทนุเพือชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผูซ้อืหน่วยลงทนุตาม 2 (ก) บรษิัทจดัการอาจ

จ่ายเงินของบรษิัทจดัการเองแทนกองทนุก็ได ้ 

 

4. บรษิัทจดัการจะรบัผิดชอบคา่ใชจ่้ายต่างๆ ทีเกดิขึนจากราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง เช่น คา่ใชจ่้ายในการประกาศการแกไ้ขราคา 

      ตามขอ้ 2 (3) คา่ออกเชค็ ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งเงินชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซื้อหน่วยลงทนุและผูข้ายคืนหนว่ยลงทนุ เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณี

ทรีาคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกทีไมอ่าจควบคมุได ้

 

17. ชอืผู้เกยีวข้อง: 

17.1. ชือบรษิัทจดัการ: 

ชือ: บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จาํกดั 

 

17.2. ชือผูด้แูลผลประโยชน:์ 

ชือ: ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 
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17.3. ชือผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมีประกนั): 

-ไม่ม-ี 

 

17.4. ชือของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource): 

-ไม่ม-ี 

 

17.5. ทปีรกึษา: 

17.5.1. ชือทปีรกึษาการลงทนุ  

ชือ ARABESQUE ASSET MANAGEMENT LTD,  

A company registered in the United Kingdom under number 8636689, whose registered office is at 43 Grosvenor 

Street, London W1K 3HL (“Arabesque”) 

 

17.5.2. ชือทปีรกึษากองทนุ: 

-ไม่ม-ี 

 

17.6. ผูส้อบบญัช:ี 

ชือ: นายอนสุรณ ์  เกียรติกงัวาฬไกล 

ชือ: นางขวญัใจ  เกียรติกงัวาฬไกล 

ชือ: นายประสิทธิพร  เกษามา 

ชือ: นายสาธิต   เกียรติกังวาฬไกล 

 

รายละเอียดเพิมเติม (ผูส้อบบญัช)ี: 

หรือบุคคลอืนทีไดร้ับความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 

17.7. การแต่งตงัคณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund): 

-ไม่ม-ี 

 

17.8.Prime Broker: 

 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม: 

18.1. วนัทีสินสดุรอบบญัชี:- 

 

18.2. วนัทีสินสดุรอบบญัชีครงัแรก: - 
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18.3. รายละเอียดเพิมเติม: 

วนัสินรอบปีบญัช:ี วนัสินรอบปีบญัชี ประมาณ 1 ปี นบัแต่วนัจดทะเบียนกองทุน  

 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ: 

19.1 การแก้ไขเพิมเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการหากมิได้กระทาํตามมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู ้ถือหน่วยลงทุน            

ซึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจาํนวนหน่วยลงทุนทงัหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซึงส่งหนังสือแจง้มติ    

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

19.2 ในกรณีทีการแก้ไขเพิมเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทาํตามมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน           

บริษัทจดัการจะแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตงัแต่วันถัดจากวนัทีไดม้ีมติแกไ้ข และแจง้การ

แกไ้ขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และเผยแพร่ในลักษณะทีผู้ลงทุนทัวไป

สามารถเข้าตรวจดูได้โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.xspringam.com ภายใน 15 วันนับตังแต่วันถัดจาก         

วนัทีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัทีไดม้ีมติใหแ้กไ้ขเพมิเติมแลว้แต่กรณี 

 

ทงัน ีหากปรากฏว่ามติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษมีจาํนวนไม่เกินรอ้ยละ 55 หรือไม่เกินรอ้ยละ 80 หรือในกรณีทีเป็นกองทุนรวมทีมีการ

แบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากปรากฏว่ามติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษเมือคาํนวณเฉพาะหน่วยลงทุน แต่ละชนิดมีจาํนวนไม่เกินรอ้ยละ 55 

หรือไม่เกินรอ้ยละ 80 บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกียวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์เพือให้ผูดู้แล

ผลประโยชนร์บัรองผลการนบัมตินนั 

 

ในการแกไ้ขเพิมเติมโครงการใดหากไม่สามารถดาํเนินการตามมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของผูถื้อหน่วยลงทุนได ้เนืองจากขอ้จาํกดั

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกียวกับข้อจํากัด               

การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดาํเนินการขอรับความเห็นชอบจากสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางทีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดได ้

 

19.3 การแกไ้ขเพมิเติมโครงการจดัการกองทนุรวม ในเรืองการควบกองทนุรวมและการรวมกองทนุรวม บรษิัทจดัการจะกระทาํได้

ต่อเมอืไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดังต่อไปนี  

(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีมีนโยบายการลงทุน ความเสียงและระดับความเสียงของการลงทุน       

(Risk Spectrum) เดียวกัน บริษัทจดัการตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจะควบรวมกองทุนรวม

ดงักล่าว  

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีมีนโยบายการลงทุน ความเสียงและระดับความเสียงของการลงทุน       

(Risk Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องไดร้บัมติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจะควบรวมกองทุนรวม

ดงักล่าว 

 

19.4 บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิมเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ใหถื้อว่าสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแก้ไข

เพิมเติมโครงการในเรืองดงักล่าว  

(1) การแกไ้ขเพมิเติมซงึมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทงัปวงไดร้บัประโยชนเ์พิมขึนในกรณี ดงัน ี 
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(ก) การลดมลูค่าขนัตาํในการซอืหน่วยลงทนุ  

(ข) การเพมิช่องทางในการขายและรบัซือคืนหน่วยลงทนุ  

(ค) การเพิมจาํนวนผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืน  

(ง) การเพิมความถีของการส่งคาํสงัซือขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึงไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม

อย่างมีนยัสาํคญั  

(จ) การลดเวลาส่งคาํสงัซอืขายหน่วยลงทนุล่วงหนา้ก่อนมีการเปิดใหข้ายและรบัซือคืนหน่วยลงทนุ  

(2) การแก้ไขเพิมเติมทีตอ้งดาํเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน

ประกาศ กฎ และคาํสงัทีออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว  

(3) การแกไ้ขเพมิเติมชอืและรายละเอียดอนืของบุคคลใหถ้กูตอ้ง  

(4) การแกไ้ขเพมิเติมเพอืเปลียนตวัผูด้แูลผลประโยชน ์เมือไดร้บัอนญุาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้  

(5) การแกไ้ขเพมิเติมเพอืลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายของกองทนุ ใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 15.5 (1) วรรคสอง 

 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในขอ้ผูกพนัระหวา่ง

ผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษิัทจดัการกองทุนรวม ทงันี การขอมติเพือแกไ้ขเพิมเติมโครงการเป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 

129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

 

20. ข้อกาํหนดอืนๆ: 

20.1 ชือทปีรกึษาการลงทนุ: ARABESQUE ASSET MANAGEMENT LTD,  

A company registered in the United Kingdom under number 8636689, whose registered office is at 43 Grosvenor 

Street, London W1K 3HL (“Arabesque”) 

 

ทงันี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหรือยกเลิกทีปรกึษาการลงทุนตามทีระบุไวข้า้งตน้ ไดภ้ายหลงัตามดุลยพินิจของ

บรษิัทจดัการ และถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบอย่างนอ้ย 7 วนั

ก่อนวนัดาํเนินการดงักล่าว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ 

 

20.2 การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนและการหักเงินลงทุนเมือมีการขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการ        

จะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันทีลงทุน และเมือผูถ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลียน

หน่วยลงทนุออกจากกองทนุบรษิัทจดัการจะคาํนวณตน้ทนุผลประโยชน ์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เขา้ก่อนออกก่อน”      

(First In First Out: FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ทังนี วันทีลงทุน หมายถึง วันที                

ผูถ้ือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพือการออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพือการออมแต่ละ

รายการและในกรณีทีเป็นการรบัโอนจากกองทุนรวมเพือการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพือการออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพือ

การออมอืนใหห้มายความถึง วนัทีผูถื้อหน่วยลงทุนลงทนุในกองทนุรวมเพือการออม/ชนิดหน่วยลงทนุเพอืการออม หรือกองทนุรวมชนิด

หน่วยลงทนุเพือการออมของรายการทีรบัโอนนนั 
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20.3 หนงัสือรบัรองการซือหน่วยลงทนุ 

บรษิัทจดัการจะจดัทาํหนงัสือรบัรองการซือหน่วยลงทุนกองทนุรวมเพอืการออม/ชนิดหน่วยลงทนุเพือการออม โดยมีรายการอย่างนอ้ย

ตามแบบทีสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุกาํหนด และบรษิัทจดัการจะไม่จดัทาํใบรบัรองการซือหน่วยลงทุนสาํหรบัยอดการซือหน่วยลงทุน

ซึงพน้ระยะเวลาการใชสิ้ทธิประโยชนท์างภาษีทีกรมสรรพากร และ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกาํหนด 

 

20.4 หนงัสือรบัรองการสบัเปลียนหน่วยลงทนุบริษัทจดัการจะจดัทาํหนงัสือรบัรองการสับเปลียนหน่วยลงทุนกองทนุรวมเพือการออม/

ชนิดหน่วยลงทุนเพือการออม ทีผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนโดยรายการอย่างน้อยตามแบบทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด             

และจดัส่งหนงัสือดงักล่าวพรอ้มเชค็ค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือวิธีการอืนใดในการชาํระเงินค่าขาย

คืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพือการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพือการออม ภายใน 5 วันทาํการนับตังแต่วันถัดจากวันทีบริษัทจัดการ        

หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือคืนไดร้บัคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุนทีสมบูรณแ์ลว้เพือเป็นขอ้มูลในการจดัทาํทะเบียนผูถื้อหน่วย

ลงทนุต่อเนืองและเพือใหเ้ก็บไวเ้ป็นหลกัฐานพรอ้มทีจะใหเ้จา้พนกังานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได ้

 

20.5 หนงัสือรบัรองการขายคืนหน่วยลงทนุบรษิทัจดัการจะจดัทาํหนงัสือรบัรองการขายคืนหน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพอืการออม/ชนิด

หน่วยลงทุนเพือการออม โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาํหนด และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับ             

ผูถ้ือหน่วยลงทุนเมือมีรายการขายคืนหน่วยลงทนุ เพือเป็นขอ้มลูแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุในการดาํเนินการยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้

บคุคลธรรมดาเพิมเติม หรือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานใหเ้จา้พนกังานของกรมสรรพากรตรวจสอบได ้

 
บริษัทจัดการจะจัดทาํและส่งรายงานเกียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทีขายคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ ์         

และวิธีการทีสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุกาํหนด โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

20.6 หนงัสือรบัรองการโอน 

บริษัทจัดการจะจัดทาํหนงัสือรบัรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายการอย่างนอ้ยตามแบบทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กาํหนด 

 

20.7 บรกิารขอ้มลูกองทุนรวมใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปรบัปรุง แกไ้ขเปลียนแปลง เพิมเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการในการนาํส่งเผยแพร่ขอ้มูล 

ข่าวสาร รายงานต่างๆ และ/หรือหนงัสือของบริษัทจดัการถึงผูล้งทุน/ผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงอาจจดัใหม้ีรูปแบบการตอบรบัขอ้มลูอืน 

(ถา้มี) เช่น ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิคส ์เป็นตน้ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแลว้ ซึงบริษัทจัดการจะแจ้งให ้           

ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันเริมด ําเนินการปรับปรุงเปลียนแปลง โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ                

ซึงการดาํเนินการเกียวกับเรืองดงักล่าวมีวัตถุประสงคเ์พือลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการนาํส่ง และ/หรือค่าใชจ่้ายอืนใดในลักษณะ

ทาํนองเดียวกันนีซงึบริษัทจดัการไดค้าํนึงถึงประโยชนข์องกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสาํคญั ทังน ีในการนาํส่งจดหมาย/

หนังสือถึงผู ้ถือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแก้ไขโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการบริษัทจัดการจะดาํเนินการโดยเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด และ/หรือประกาศทีมีการแกไ้ขเพิมเติมในอนาคต 

 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลียนแปลง เพิมเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามทีเห็นสมควรในกรณี            

ทคีณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอาํนาจตามกฎหมาย 

ไดม้ีการปรบัเปลียน แก้ไขเพิม/ลด ประกาศกาํหนด เห็นชอบ สงัการ ผ่อนผนัในเรืองต่างๆทีเกียวเนืองกับวงเงินรบัอนุญาต และ/หรือ
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วงเงินรบัอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลกัเกณฑ ์เงือนไข วิธีการจดัตงัจดัการ และ/หรือวิธีการบรหิารจดัการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นเรืองของ

กฎหมาย ประกาศ ขอ้กาํหนดระเบียบปฏิบัติเงือนไขหรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทังนี โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วย

ลงทนุทกุรายแลว้ 

 

20.8 เอกสารทีสามารถตรวจสอบได/้สญัญาสาํคญั  

สาํเนาเอกสารดงักล่าวต่อไปนี สามารถตรวจสอบไดร้ะหว่างเวลาทาํการปกติ ณ สาํนกังานของบรษิัทจดัการ  

(1) รายละเอยีดโครงการจดัการกองทุนรวม  

(2) ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ  

(3) สญัญาแต่งตงัผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทุนรวม 

 

20.9 การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนืองจากการทีกองทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน (soft commission)  

บริษัทจัดการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพือกองทุนจากบุคคลทีเป็นผูใ้หบ้ริการ อันเนืองมาจากการใชบ้ริการของบุคคลดังกล่าว       

ในการจดัการกองทนุไดแ้ต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี  

(1) ผลประโยชนต์อบแทนทีรบัไวน้นัตอ้งเป็นทรพัยส์ินทีมมีลูค่าในทางเศรษฐกิจ และตอ้งเกียวกับบทบาทโดยตรงของความเป็น

กองทุนตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ  

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมทีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนันบ่อยครังเกินความจาํเป็นเพือให้กองทุนไดร้ับ

ประโยชนจ์ากบุคคลดงักล่าว (churning)  

ในการจดัสรรผลประโยชนต์าม (1) ใหแ้ก่กองทนุทีอยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิัทจดัการ บริษัทจดัการจะกระทาํดว้ยความเป็น

ธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ทีอาจมีไว้ได้ของกองทุนนันด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการไม่สามารถรับ              

soft commission เพือประโยชนข์องบริษัทจัดการได ้เวน้แต่เป็นการรับผลประโยชนท์ีผูใ้หบ้ริการจดัใหแ้ก่บริษัทจดัการหรือพนกังาน

ของบริษัทจัดการตามเทศกาลทีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติทีบริษัทจัดการประกาศไวภ้ายในบริษัทจดัการ ซึงผูถื้อหน่วย

ลงทนุอาจขอดแูนวทางนีไดท้ีบรษิัทจดัการ 

 

20.10 ขอ้จาํกดัในการเสนอขาย โอน ส่งมอบหน่วยลงทนุ  

เนอืงจากบรษิัทจดัการมีวตัถุประสงคท์ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุภายในประเทศไทย โดยจะไม่เสนอขาย โอน ส่งมอบหน่วย

ลงทุนของกองทุนเพือประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผู้ทีมีถินฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคล          

ซึงโดยปกติมีถินทีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุน้ส่วน ซึงจัดใหม้ีขึนและดาํเนิน

กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธหรือระงับการสังซือ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน            

ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มสาํหรบัผูล้งทุนทีเป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) ดังนัน ผูล้งทุนหรือผูร้บัโอนหน่วยลงทุน (แลว้แต่กรณี) 

จะตอ้งแสดงตนในเวลาทีจองซือ หรือสงัซอืหน่วยลงทนุ หรือในเวลาทีลงทะเบียนรบัหน่วยลงทุน (แลว้แต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person 

และมิไดเ้ปิดบญัชีซือขายหน่วยลงทุนเพือหรือในนามของ US Person 

 
ทงันี บริษัทจัดการอาจเพิมเติมประเทศอืนใดหรือพลเมืองของประเทศอืนใด ทีอาจจะกาํหนดขึนในอนาคตนอกเหนือจากประเทศ

สหรฐัอเมริกา โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ทังนี จะแจง้ประเทศทีเพิมเติมใหท้ราบในหนงัสือชีชวนส่วนสรุป

ขอ้มลูสาํคญั 
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20.11 ขอ้กาํหนดเกียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายทีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึงต่อไปจะเรียกว่า 

FATCA) โดยมีผลบงัคับใชว้นัที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกาํหนดใหส้ถาบันการเงินทีไม่ใช่สญัชาติอเมรกิันนอก

ประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institutionหรือ FFI) รายงานขอ้มลูเกียวกบับญัชีของบุคคลทีอยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภาษีใหก้ับ

ประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึงรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติอเมริกนั ผูซ้ึงมีถินทีอยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึงมีถนิทอียู่ทาง

ภาษีในสหรฐัอเมรกิา) ซงึเปิดหรือมีไวก้บั FFI นนั นอกจากนียงัปรากฏดว้ยว่าในปัจจบุนัมีรฐับาลในหลายประเทศกาลงัดาํเนินการออก

กฎหมายทีมีขอ้กาํหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะทีคลา้ยคลึงกับ FATCA (ซึงต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า 

“กฎหมายต่างประเทศทีเกียวขอ้ง”) 

 

กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึงถูกกาํหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพนัตนกับหน่วยงานสรรพากรของ

ประเทศสหรฐัอเมริกา โดยมีหนา้ทีตอ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกัน และบุคคลทีมีลกัษณะตาม

หลกัเกณฑท์ี FATCA กาํหนด หนา้ทีในการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพือหาความสมัพนัธข์องลกูคา้กับประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึง

หนา้ทีในการกาํหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจดัทาํเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

 

ภายใตข้้อกาํหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA(กล่าวคือ มีสถานะเป็น       

Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนนัจะไดร้บัผลกระทบทีสาํคญัในสองกรณี คือ 

(1) ตอ้งถูกหกัเงินในอตัรา 30% ของเงินทีกองทนุรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชนห์รือเงินจากการขายทรพัยสิ์นทางการเงิน

ในประเทศสหรฐัอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึงจะเริมต้นตังแต่วันที 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน

ทางอ้อมในทรัพยสิ์นทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบัน

การเงินอืนๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึงจะเรมิตน้ตงัแตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA กาํหนดใหส้ถาบนัการเงินของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ทีเข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงิน             

ในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน ผูส้นับสนุนการขายและรบัซือคืนหน่วยลงทุน) มีหนา้ทีดาํเนินการหกัเงิน ณ ทีจ่ายดงักล่าว

ก่อนชาํระใหก้บักองทุนรวมทีเป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทงัในประเทศไทย และต่างประเทศรวมทงัผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น และผูส้นบัสนุน

การขายและรบัซือคืนหน่วยลงทุนทีเขา้รว่มผกูพันตามขอ้กาํหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการทาํธุรกรรมทางการ

เงินหรอืยตุิความสมัพนัธท์างธุรกจิกบักองทนุรวมหรือบรษิัทจดัการ ซึงอาจทาํใหก้องทุนรวมไม่สามารถดาํเนินการลงทนุต่อไป

ได ้และ/หรือดาํเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาํใหผู้้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทาํรายการผ่านทาง

ผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือคืนหน่วยลงทุนไดอี้กต่อไป 

 

เพือมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมไดร้ับผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทังเพือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน     

โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขา้ผูกพันตนเพือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกาํหนดของกฎหมาย

ต่างประเทศทีเกียวขอ้ง และเพอืใหบ้ริษัทจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพนัภายใตข้อ้กาํหนดและหลกัเกณฑข์อง

กฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึงรวมทังผู้ทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น             

ผูด้แูลผลประโยชนผ์ูร้บัฝากทรพัยสิ์น และผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือคืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการดงันี 

(1) รอ้งขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทีเขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามทีกฎหมายต่างประเทศที

เกียวขอ้งกาํหนด) ใหค้าํยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาํส่งขอ้มูล (เช่น ชือ ทีอยู่ เลขประจาํตวัผูเ้สีย
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ภาษีของสหรฐัอเมรกิา จาํนวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือจาํนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลทีไดร้บั เป็นตน้) 

ทมีีอยู่ในบัญชีทงัหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนนันกบับริษัทจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทงัในและต่างประเทศ ตามขอ้กาํหนด

ของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวขอ้ง 

(2) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนนาํส่งขอ้มลู เอกสาร และ/หรือคาํยินยอม เพิมเติม เพือยืนยันหรือพิสูจนท์ราบความเกียวขอ้งกับ

ประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมรกินัหรือการใหข้อ้มลูตามหวัขอ้ทีกาํหนดไวใ้นแบบฟอรม์

ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเมือขอ้มลูทีเคยใหไ้วม้ีการเปลียนแปลง เป็นตน้ 

รวมถึงนาํส่งหลักฐานเพือยืนยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง (ในกรณีทีเป็นลูกคา้สถาบัน

การเงิน) ทงัน ีเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3) ดาํเนินการอนืใดเพอืใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเกียวขอ้ง 

 

เพือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบทีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพือใหก้องทุนหรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน

โดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พิมขึนหากมีการดาํเนินการทีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเกียวขอ้ง ขา้งตน้ ในกรณีทีผูถื้อหน่วยลงทุน

ปฏิเสธการดาํเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาทีบรษัิทจดัการกาํหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการ

อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างดังต่อไปนีตามความจาํเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวรบัทราบการ

ดาํเนินการตามทบีรษิัทจดัการแจง้นีแลว้ และ/หรอืไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงทีไดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชี 

(1) ไม่รบัคาํสงัซอื/ สบัเปลียน/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าว 

(2) ระงบัหรือหยดุใหบ้รกิาร และดาํเนินการคืนเงินลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(3) ดาํเนินการหกัเงิน ณ ทีจ่ายจากรายไดเ้งินลงทุน เงินปันผล และ/หรือเงินทีชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุน

รายนันได ้เพือใหส้อดคลอ้งกับเกณฑ์และขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวขอ้ง ทงันี ตอ้งไม่ขดักับกฎหมายของ

ประเทศไทย 

(4) ดาํเนินการอืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทาํใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุน โดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พิมขึน 

หากมีการดาํเนินการทีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเกียวขอ้ง ขา้งตน้ 

 

การดาํเนินการดงักล่าวถือเป็นความจาํเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทุนโดยรวมเพราะเป็นการกระทาํเพือหลีกเลียงมิให้

บรษิัทจดัการและกองทุนมีการดาํเนินการทีไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCAและกฎหมายต่างประเทศทีเกียวขอ้งอนัจะทาํใหก้องทุน

อาจตอ้งถูกหัก ณ ทีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามทีกล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึงในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดาํเนินการเฉพาะ          

ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามทีกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้องกาํหนด) 

เท่านนั 

 

ทังนี ในกรณีทีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิมเติมข้อกําหนดเพือรองรบัการดาํเนินการตามทีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ ข้างต้น           

บรษิัทจดัการ (รวมถึงผูท้ีเกียวขอ้ง) จะดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของกฎหมายภายในประเทศโดยอาจนาํส่งขอ้มลูของผูถ้ือหน่วยลงทุน

ไปยงัหน่วยงาน หรือดาํเนินการอืนใดทีราชการกาํหนดโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

 

20.12 การปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีหนา้ทีใหค้วามรว่มมือกบับรษิัทจดัการ และ/หรือผูท้ีไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจดัการในการปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์

เกียวกับการรูจ้ักลูกค้า (Know Your Customer : KYC) และการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้า (Customer Due 
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Diligence : CDD) ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเฉพาะการให้ขอ้มูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ             

ผู้ที ได้รับม อบ ห มายจาก บริษั ทจัดการ เพื อ ให้ เป็น ไป ตาม กฎห ม าย ว่าด้วย การป้ องกันและป ราบป ราม การฟอก เงิน                              

และ/หรือกฎหมายต่างๆ 

 

ทงันี บริษัทจัดการและ/หรือผูที้ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือระงบั และ/หรือยกเลิกการทาํธุรกรรมของ       

ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดต้ามทีเห็นสมควร โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ ในกรณีทีเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึง

หรือหลายเหตกุารณ ์ดงัต่อไปนี  

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ          

ผูที้ไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ ตามทีบรษิัทจดัการกาํหนดหรือใหข้อ้มลู และ/หรอืจัดส่งเอกสารหรือหลกัฐานใดใหแ้ก่

บริษัทจดัการ และ/หรือผูท้ีไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจดัการไม่ครบถว้นเพียงพอสาํหรบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ ทงัน ีตามทบีรษัิทจดัการกาํหนด 

(2) บริษัทจัดการเห็นว่าการทาํธุรกรรมของผูถื้อหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทาํความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือใชเ้ป็นช่องทางในการสนับสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการรา้ยตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลกัษณะเป็นการหลีกเลียง

กฎหมายหรอืขดัแยง้ต่อกฎหมายต่างๆ  

(3) บรษิัทจดัการเห็นว่าการทาํธุรกรรมของผูถื้อหน่วยลงทนุอาจมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุรวม ผูถื้อหน่วยลงทนุรายอืน 

หรือความน่าเชอืถือหรือภาพลกัษณข์องธุรกิจจดัการลงทุน หรอืชือเสียงของบรษิัทจดัการ 

 

นอกจากนี ผูถ้ือหน่วยลงทนุตกลงยินยอมใหบ้ริษัทจดัการ และ/หรือผูท้ีไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทจดัการเปิดเผยขอ้มลู และ/หรือจดัส่ง

เอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สาํเนาทะเบียนบ้าน สาํเนาหนังสือเดินทาง                    

สาํเนาหนังสือบริคณหส์นธิ สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สาํเนาบัญชีรายชือผู้ถือหุน้ หนังสือมอบอานาจ เป็นตน้ 

ให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานทีมีอาํนาจกาํกับดูแลตามกฎหมายต่างๆ หรือบุคคลอืนใดเพือประโยชน์ในการปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ 

 

ทงัน ีคาํว่า “กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คาํว่า “กฎหมายต่างๆ” นนั ใหม้ีความหมายรวมถึงกฎหมาย

ของประเทศต่างๆ ทีกองทนุรวมไดม้ีการลงทนุในประเทศนนัๆ ดว้ย 

 

20.13 แนวทางในการใชดุ้ลยพินิจในการโอนยา้ยไปยงักองทนุรวมเพือการออม/ชนิดหน่วยลงทนุเพือการออมอืนภายใตก้ารจดัการของ

บริษัทจัดการเมือเกิดเหตุตอ้งเลิกกองทนุรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนยา้ยหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนีไปยงักองทุนรวม

เพือการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพือการออมอืนภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการ ทงันี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการใชดุ้ลยพินิจ   

ในการเลือกกองทนุรวมเพือการออม/ชนิดหน่วยลงทนุเพอืการออมปลายทาง โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

 

ทงันี หากไม่มีกองทุนรวมเพือการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพือการออม หรือกองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุนเพือการออมพิเศษภายใตก้าร

จดัการของบริษัทจัดการ ขา้งตน้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการใชดุ้ลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพือการออม/ 

ชนิดหน่วยลงทนุเพือการออม ภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการอืน โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 
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การสับเปลียนเมือเลิกกองทุน บลจ.จะโอนยา้ยการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพือการออม กองทุนอืน                

ทมีีนโยบายการลงทนุหรือความเสียงทไีกลเ้คียงกบักองทนุรวมเพือการออม/ชนิดหน่วยลงทนุเพือการออมกองทนุเดิม หรอืไปยงักองทุน

รวมเพอืการออม/ชนิดหน่วยลงทนุเพอืการออม ทีมีความเสียงตาํสดุ 

 

ผูล้งทุนจะไดร้บัยกเวน้ ค่าธรรมเนียมในการโอนยา้ยกองทุน อนัเนืองมาจากกองทุนรวมเพือการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพือการออม 

ดังกล่าว มีเหตุตอ้งเลิกกองทุนโดยจะไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมในการโอนทังในทอดแรกและทอดต่อมา ซึงผู้ลงทุนเป็นผูต้ัดสินใจ

โอนยา้ยหน่วยลงทุนเอง ทงันี เฉพาะกรณีการโอนยา้ยไปยังกองทุนรวมเพือการออม/ชนิดหน่วยลงทุนเพือการออม ภายในระยะเวลาที

บรษิัทจดัการจะประกาศใหท้ราบผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการเท่านนั 

 

ทงันี บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบถึงการโอนยา้ยกองทุนภายใน 5 วนัทาํการนับจากวนัทีโอนยา้ยหน่วยลงทุนของ

กองทุนตน้ทางทีมีเหตตุอ้งเลิกกองทุนนนั 

 

20.14 การระบภุูมิลาํเนาในประเทศไทยเพือการวางทรพัยส์าํหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรายทีไม่มีภมิูลาํเนาในประเทศไทย (ถา้มี) ในกรณี

ทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาํเนาในประเทศไทย และไม่ได้แจ้งไวเ้ป็นอย่างอืน บริษัทจัดการจะอ้างอิงทีอยู่ของบริษัทจัดการเป็น

ภมิูลาํเนาเพอืการวางทรพัยใ์นกรณีทีตอ้งมีการวางทรพัย ์

 

20.15 บริษัทจัดการจะจดัใหม้ีระบบงานในการตรวจสอบการซือหรือขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยตอ้งจดัทาํ และส่ง

รายงานเกียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทีขายคืนตามหลกัเกณฑท์ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด และตอ้ง

จดัทาํหนงัสือรบัรองการขายคืนหน่วยลงทนุโดยมีรายการอย่างนอ้ยตามทีสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุกาํหนด 

 

21. การดาํเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดาํรงเงนิกองทุนได้ตามทีประกาศกาํหนด: 

กรณีบรษัิทจดัการเป็น บลจ. ทีไม่มีการจดัการกองอสงัหารมิทรพัย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืนฐาน 

ในกรณีทีบรษัิทจดัการไม่สามารถดาํรงเงินกองทนุไดต้ามทีประกาศกาํหนด บรษิัทจดัการจะดาํเนนิการตามกรณีต่างๆ ดงันี  

(1) กรณีไม่สามารถดาํรงเงินกองทนุเพือรองรบัความรบัผิดจากการปฏิบตัิงานได ้ 

(1.1) ไม่ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้รายใหม่  

(1.2) ไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทียงัมิไดม้ีการเสนอขายหน่วยลงทนุครงัแรก 

(2) กรณีไม่สามารถดาํรงเงินกองทนุเพอืรองรบัความต่อเนืองของธุรกิจหรือเงินกองทนุขนัตน้ หรือไม่สามารถกลบัมาดาํรง

เงินกองทนุส่วนเพมิเพอืรองรบัความรบัผิดจากการปฏิบตัิงานงานไดต้ามระยะเวลาทีกาํหนดในแผนหรือแนวทาง หรือ

ระยะเวลาทีไดร้บัการผ่อนผนั  

(2.1) ระงบัการประกอบธุรกจิจนกว่าจะจะกลบัมาดาํรงเงนิกองทนุไดแ้ละไดร้บัอนญุาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ใหส้ามารถ

กลบัมาประกอบธุรกิจไดต้ามปกติ ทงัน ีผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุไดต้ามปกติ  

(2.2) ไม่ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้รายใหม่ รวมทงัไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุเพิมเติมผ่านทกุช่องทางการซอืขาย  

(2.3) เปลียนให้บริษัทจัดการรายอืนเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ภายใน 30 วันนับแต่วันทีรูห้รือควรรูว้่าไม่สามารถดาํรง

เงินกองทุนได ้ทังนี หากมีเหตุจาํเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหส้าํนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลา

ออกไปได ้โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคาํนึงถึงประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาํคัญ       

และตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อน และในกรณีทีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึนจากการ
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เปลียนบริษัทจัดการ บริษัทจดัการจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะทาํหนา้ทีบริหารจดัการ

กองทุนรวมต่อไปเพือรกัษาสิทธิและประโยชน์เพือไม่ใหก้องทุนเสียหาย ทังนี ในช่วงทีมีการดาํเนินการเพือเปลียนให้

บรษัิทจดัการรายใหม่เขา้บรหิารแทน บรษิัทจดัการอาจจะไม่ขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทุนไดส้งูสดุไม่เกิน 3 วนัทาํการ  

 

อนึง ผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีชืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันทีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวม

สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการรบัซือคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันทีบริษัทจัดการ

กองทุนรวมรายอนืเขา้บริหารจดัการกองทนุรวม เวน้แต่เป็นกองทุนรวมทีมีกาํหนดระยะเวลาการรบัซือคืนหน่วยลงทุน (interval fund) 

ซึงมิไดม้ีช่วงเวลารบัซือคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วนัดังกล่าว ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรายอืนนันรบัซือคืนหน่วยลงทุน     

โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมสาํหรบัการรบัซือคืนหน่วยลงทุนในช่วงทีจะมีการรบัซือคืนหน่วยลงทุนในครงัถัดไป ทงันี เฉพาะการรบัซือคืน

หน่วยลงทนุตามคาํสงัของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นครงัแรกเท่านนั 

 

22.ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม: 

บรษิัทจดัการกองทุนรวมมีหนา้ทีปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทนุรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการกองทุนรวม 

และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสังทีออกโดยอาศัยอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

ทงันี ในกรณีทีขอ้กาํหนดในโครงการขดัหรือแยง้กับหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสังดงักล่าว หากบริษัทจัดการกองทุน

รวมไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสังนนั ใหถื้อว่าบรษิัทจดัการกองทุนรวมไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามโครงการ

แลว้ 

 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล

ผลประโยชนมี์อาํนาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทังนี การลงนามในขอ้ผูกพนัของผูด้แูล

ผลประโยชนท์ีไดร้บัการแต่งตงัโดยชอบ ใหถื้อว่าผูกพนัผูถื้อหน่วยลงทนุทงัปวง 

 

การทีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือหรอืลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ไม่ว่า

ในทอดใด ๆ ใหถื้อว่าผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวยอมรบัทีจะผูกพนัตามขอ้กาํหนดในโครงการจดัการกองทนุรวมและขอ้ผูกพนัระหว่างผู้

ถือหน่วยลงทนุและบรษิัทจดัการกองทนุรวม 

 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่านการอนุมตัิจากสาํนกังาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแนบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึงของขอ้

ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการกองทุนรวม 


