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 สรุปข้อมูลกองทุนรวม  
 
ชื่อกองทนุ  กองทนุเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 

1 A.M. SET 50 FUND  
  (1AMSET50) 

ประเภทกองทนุ กองทนุรวมตราสารแห่งทนุ ประเภทรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
กองทนุรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุเป็น 5 ชนิด 
1. หน่วยลงทนุชนดิไม่จา่ยเงินปันผล ส าหรบัผูล้งทนุทั่วไป (RA): 
ชื่อย่อ 1AMSET50-RA  
2. หน่วยลงทนุชนดิจา่ยเงินปันผล ส าหรบัผูล้งทนุทั่วไป (RD) : ชื่อ
ย่อ 1AMSET50-RD  
3. หน่วยลงทนุชนดิไม่จา่ยเงินปันผล ส าหรบับคุคลธรรมดา และ
นิติบคุคล (IA): ชื่อย่อ 1AMSET50-IA  
4. หน่วยลงทนุชนดิจา่ยเงินปันผล ส าหรบับคุคลธรรมดา และนิติ
บคุคล (ID) : ชื่อย่อ 1AMSET50-ID 

 5. หน่วยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล ส าหรบัผูล้งทนุทั่วไป หรือ   
กรมธรรมป์ระกนัชวีิตควบหนว่ยลงทนุ (RU): ชื่อย่อ 1AMSET50-
RU 
ทัง้นี ้ก่อนการเสนอขายหนว่ยลงทนุชนิด RD,IA,และ ID บรษิัทจะ
ประกาศใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ โดยประกาศผา่นทางเว็บไซต์
ของบรษิัทจดัการ 

ระดับความเสี่ยงของกองทนุ  ระดบั 6 (ความเส่ียงสงู) 
อายุโครงการ  ไม่ก าหนดอายโุครงการ 

วันทีไ่ด้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 14 ตลุาคม 2546 

วันทีจ่ดทะเบียนกองทนุรวม  27 พฤศจิกายน 2546 
 
นโยบายการลงทนุ 

กองทนุเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 จะลงทนุในตราสารทนุโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ
ของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นสามัญประมาณ 25 - 30 บริษัท ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 และอาจลงทุนใน
หลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี ้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เพื่อลดความเส่ียง (Hedging) หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) และกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note) 
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อนึ่ง ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จดัการด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่สดัส่วน
การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปล่ียนแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว  

 
ทั้งนี ้ในการค านวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วง
ระยะเวลาดงันีร้วมดว้ยก็ได ้โดยค านึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั 

(ก) ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทนุรวม 

(ข) ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 

(ค) ช่วงระยะเวลาที่ตอ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรพัยสิ์นของกองทนุเนื่องจากไดร้บัค าสั่งขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือมี
การโอนยา้ยกองทนุจ านวนมาก หรือเพื่อรอการลงทนุ ทัง้นี ้ตอ้งไม่เกิน 10 วนัท าการ 

 
อัตราส่วนการลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหน้าทีไ่ม่ได้มีวัตถุประสงคเ์พื่อการลดความเสี่ยง  

ประเภททรัพยส์นิ อัตราส่วน 

การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเส่ียง  
(non-hedging) 

global exposure limit 

กรณีกองทนุไม่มกีารลงทนุแบบซบัซอ้น 
จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน 

derivatives โดยตอ้งไมเ่กิน 100% ของ NAV 

โดยรายละเอียดการค านวณมลูค่าการลงทนุหรือมีไวซ้ึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อการค านวณอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว 
จะพิจารณาตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
ผลกระทบทางลบภายใต้สมมติฐานและความเชื่อม่ันที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่
ไม่ได้มีวัตถุประสงคเ์พื่อการลดความเสี่ยงต่อเงนิทุนของกองทุนรวม 
 
หากราคาหลกัทรพัยอ์า้งอิงมีความผนัผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ ์อาจท าใหก้องทุนขาดทุน
จากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ อย่างไรก็ตาม การขาดทนุดงักล่าวจะไม่เกิน 100% ของ NAV ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะ
ศึกษารวมถึงวิเคราะหถ์ึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้งที่มีผลกระทบต่อราคา และมีการปรบัเปล่ียนสถานะการลงทุนในสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้ใหท้ันเหตุการณ ์โดยจะค านวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวการณเ์พื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ
ลงทนุอยู่ตลอดเวลา 
 

 ตัวชีว้ัด (Benchmark) ของกองทุน 
ดชันีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สดัส่วน 100.00 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตัวชีว้ัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่



1AMSET50        4  

ภายใตก้รอบนโยบายการลงทนุท่ีก าหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้อย่างชดัเจนถึง
วนัที่มีการเปล่ียนตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปล่ียนตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์
ของบรษิัทจดัการภายในเวลาที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบริษัทจดัการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรือการเปล่ียนแปลงตัวชีว้ัดในการใชเ้ปรียบเทียบในกรณีที่ ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชีว้ัดไม่ไดจ้ัดท าหรือ
เปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจดัการจะแจง้เปล่ียนแปลงดงักล่าวผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้
ผ่านการประกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ ภายในเวลาที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูการตดัสินใจลงทนุได้ 
 

 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดวรรณเอเอม็เซท็ 50 เป็นกองทุนรวมส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และกองทุนรวมมกีำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 
5 ชนิด 
 
ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บผูถื้อหน่วยลงทนุ  
- สิทธิที่จะไดร้บัเงินปันผล  
 
รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน :  
1. ชื่อย่อ : 1AMSET50-RA  
รายละเอียด : หน่วยลงทนุชนิดไม่จ่ายปันผล ส าหรบัผูล้งทนุทั่วไป (RA)  
ค าอธิบาย : เหมาะส าหรบับคุคลทั่วไป ที่ตอ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน ซึ่งกองทนุจะน าผลประโยชนจ์ากการ
ลงทนุไปลงทนุต่อ โดยสามารถลงทนุขัน้ต ่าตัง้แต่10,000 บาทขึน้ไป  
 
2. ชื่อย่อ : 1AMSET50-RD 
รายละเอียด : หน่วยลงทนุชนิดจ่ายปันผล ส าหรบัผูล้งทนุทั่วไป (RD)  
ค าอธิบาย : เหมาะส าหรบับุคคลทั่วไป ที่ตอ้งการรบัผลตอบแทนจากเงินปันผล โดยสามารถลงทุนขัน้ต ่าตัง้แต่10,000 บาท 
ขึน้ไป  
 
3. ชื่อย่อ : 1AMSET50-IA  
รายละเอียด : หน่วยลงทนุชนิดไม่จ่ายเงินปันผล ส าหรบับคุคลธรรมดา และนิติบคุคล (IA)  
ค าอธิบาย : เหมาะส าหรบับุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่ตอ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน ซึ่งกองทุนจะน า
ผลประโยชนจ์ากการลงทุนไปลงทนุต่อ โดยสามารถลงทุนขัน้ต ่าตัง้แต่ 5,000,000 บาทส าหรบัการสั่งซือ้ครัง้แรก และลงทนุ
ขัน้ต ่า 1,000,000 บาทขึน้ไปส าหรบัค าสั่งซือ้ครัง้ถัดไป  
 
4. ชื่อย่อ : 1AMSET50-ID  
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รายละเอียด : หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ส าหรบับคุคลธรรมดา และนิติบคุคล (ID)  
ค าอธิบาย : เหมาะส าหรบับุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่ตอ้งการรบัผลตอบแทนจากเงินปันผล โดยสามารถลงทุนขัน้ต ่า
ตัง้แต่ 5,000,000 บาทส าหรบัการสั่งซือ้ครัง้แรก และลงทนุขึน้ต ่า 1,000,000 บาทขึน้ไป ส าหรบัค าสั่งซือ้ครัง้ถดัไป  
 
5. ชื่อย่อ : 1AMSET50-RU  
รายละเอียด : หน่วยลงทนุชนิดไม่จ่ายปันผล ส าหรบัผูล้งทนุทั่วไป หรือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ (RU)  
ค าอธิบาย : เหมาะส าหรบับุคคลทั่วไป หรือกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ที่ตอ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการ
ลงทุน ซึ่งกองทุนจะ น าผลประโยชนจ์ากการลงทุนไปลงทุนต่อ โดยสามารถลงทุนขัน้ต ่าตัง้แต่1 บาทส าหรบัการสั่งซือ้ครัง้
แรก และลงทนุขัน้ต ่า 1 บาท ขึน้ไป ส าหรบัค าสั่งซือ้ครัง้ถดัไป 
 

 ลักษณะส าคัญของกองทุน 
• กองทุนมีนโยบายลงทนุในตราสารทุนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 

โดยเนน้ลงทนุในหุน้สามญัประมาณ 25 - 30 บรษิัทท่ีเป็นส่วนประกอบของดชันี SET50 
• กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อลดความเส่ียง (Hedging) หรือเพื่อเป็นการ

เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) 
• กองทนุมีกลยทุธก์ารลงทนุเพื่อมุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชีว้ดั (active management) 
 

 การจ่ายเงนิปันผล 
 
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :  

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. 1AMSET50-RA ไม่จ่าย 

2. 1AMSET50-RD จ่าย 

3. 1AMSET50-IA ไม่จ่าย 

4. 1AMSET50-ID จ่าย 

5. 1AMSET50-RU ไม่จ่าย 

 
2. หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงินปันผล :  

กองทุนมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนส าหรบัชนิดหน่วยลงทุนที่จ่ายเงินปันผล คือ 1AMSET50-RD 
และ 1AMSET50-ID จากก าไรสะสมหรือก าไรสทุธิ เมื่อกองทุนมีก าไรสะสมหรือก าไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีที่จ่ายเงิน
ปันผล และการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่ท าใหก้องทนุมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงินปัน
ผลนัน้ ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่เกินปีละ 4 ครัง้ โดยจะพิจารณาจ่ายในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 100 ของก าไรสะสม 
หรือก าไรสทุธินัน้ๆ ตามที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นสมควร  
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3. ก าหนดเวลา วิธีการ และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ :  

ในกรณีที่มีการจา่ยเงินปันผล บรษิัทจดัการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบตัิ ดงัต่อไปนี ้ 

(1) ผูถื้อหน่วยลงทนุชนิด 1AMSET50-RD และ 1AMSET50-ID ที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล ตอ้งเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมชีื่อ
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุเพื่อการจา่ยเงินปันผล ตามสดัสว่นการ
ถือหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุแต่ละราย  
 
(2) บรษิัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุเพื่อการจ่ายเงินปันผลและอตัราเงินปันผล 
โดยปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้ 

(ก) เปิดเผยขอ้มลูในลกัษณะที่ผูล้งทนุทั่วไปสามารถทราบได ้
(ข) แจง้ผูด้แูลผลประโยชน ์และผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีชื่ออยูใ่นทะเบยีนผูถื้อหน่วยลงทนุรวมถงึผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีถือหน่วย
ลงทนุชนิดไม่ระบชุื่อผูถื้อเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ 

 

(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขดีครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูถื้อหน่วยลงทนุทางไปรษณียต์ามที่อยู่ที่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุระบไุวใ้นแบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุเปิด หรือจา่ยเป็นเงินโอนเขา้บญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทนุตามที่ระบไุวใ้น
แบบค าขอเปิดบญัชกีองทนุเปิด  
 
(4) ผูถื้อหน่วยลงทนุชนิด 1AMSET50-RD และ 1AMSET50-ID ที่มีชื่ออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุ
ทะเบียนหน่วยลงทนุจะไดร้บัเงินปันผลซึ่งถือเป็นเงินไดพ้ึงประเมนิ ซึ่งตอ้งน าไปค านวณภาษี เงินปันผลที่จ่ายนีย้่อมท าให้
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วยลงทนุลดลงเท่าจ านวนเงินปันผล  
 
ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่ใชสิ้ทธิขอรบัเงินปันผลจ านวนใดภายในอายคุวามใชสิ้ทธิเรยีกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์บรษิัทจดัการจะไมน่ าเงินปันผลจ านวนดงักลา่วไปใชเ้พื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชนข์องกองทนุ  

 
 ผลตอบแทนทีผู้่ลงทุนจะได้รับจากเงนิลงทุน 

• กองทุนมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินปันผล แต่จะมีการจดัสรรก าไรใหก้ับผูล้งทุนในรูปของการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบ
สม ่าเสมอตามค าสั่งล่วงหนา้ ในสดัส่วนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ของผูถื้อหน่วยลงทนุแต่ละ
ราย เมื่อส่วนต่างของมลูค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึน้ทุกๆ ช่วง 1.00 บาท ในโอกาสแรกที่มลูค่าหน่วยลงทุนเพิ่มมากกว่าหรือ
เท่ากบั 11.00 บาท 12.00 บาท 13.00 บาท ฯลฯ  ทัง้นี ้ส่วนต่างของมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใชใ้นการค านวณนี ้อาจมากกวา่
หรือนอ้ยกว่า 1.00 บาทก็ได ้ โดยผูล้งทนุจะตอ้งแจง้ความจ านงใหก้บับรษิัทจดัการไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร 

 
 จ านวนเงนิทุนโครงการล่าสุด 

• 2,000 ลา้นบาท  
• บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มเงินทุนโครงการ  จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ธนาคารแห่ง
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ประเทศไทย หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นใดที่เก่ียวข้องในการพิจารณาเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวจะก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูถื้อหน่วย
ลงทุนและกองทุน โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้  ซึ่งการเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการจะ
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการด าเนินการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 
 รอบระยะเวลาบัญชี 

•  วนัท่ี 31 ธันวาคม ของทกุปี 
 
 ปัจจัยทีมี่ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน 

• การเปล่ียนแปลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนไดล้งทุน อนัเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง อตุสาหกรรม ตลาดทนุ และตลาดเงิน 

 
 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีไดม้ีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดไวแ้ลว้ได ้ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุดังต่อไปนี ้โดยไดร้ับความ
เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทนุเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 
(ข) มีเหตทุี่ท  าใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุงักล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคมุของบรษิัทจดัการ 
 
(2) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูใน
รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกูตอ้งนัน้ต่างจากราคารบั
ซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคารบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุท่ีถกูตอ้ง 
 
(3) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผู้ดูแล
ผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คืนหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 
ของมลูค่าหรือราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง 
การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตามขอ้ (1) (2) หรือ (3) บรษิัทจดัการจะด าเนินการ
ดงัต่อไปนี ้
(ก) เล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนบัแต่วนัที่มีค  าสั่งขายคืน
หน่วยลงทนุนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่ วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน  
(ค) แจง้การเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทัง้จดัส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการไดร้บัความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตาม (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตาม (2) หรือ (3) ต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี ้ บริษัทจัดการกองทุนจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้ 
(ง) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัท
จดัการจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยตอ้งช าระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัท่ีส่งค าสั่งขายคืนก่อนหลงั 

 
 การไม่ขายไม่รับซือ้คนืไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามสั่ง 

 
การด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาทีส่มเหตุสมผล (side pocket) 
เมื่อผูอ้อกตราสารหนีม้ีการผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถ
ช าระหนีไ้ด ้หรือเมื่อปรากฏขอ้เท็จจรงิที่บริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่าตราสารที่ลงทนุนัน้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง 
หรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่สมเหตสุมผล บรษิัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศก าหนด 
 
ทั้งนี ้การก าหนดวิธีการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพยสิ์นที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยส าคัญต่อมูลค่า
ทรพัยสิ์นของกองทนุรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่สมเหตสุมผล เมื่อไดร้บัความ
เห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์บรษิัทจดัการสามารถใชว้ิธีการค านวณมลูค่าหน่วยลงทนุโดยบนัทึกมลูค่าทรพัยสิ์นดงักล่าว
เป็น 0 และใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วนัที่ไดบ้นัทึกมลูค่าดงักล่าวเป็นผูม้ีสิทธิที่จะไดร้บัเงินภายหลงัจากที่
สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นนัน้ได ้
 
การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) 
 
บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทนุ (suspension of dealings) อนัเนื่องจากเหตจุ าเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้ 
 
1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทนุไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 
 
2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
 
3. มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม 
 
4. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุแก่ผูล้งทนุเฉพาะ
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ราย เนื่องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิ ดงันี ้
(ก) บรษิัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
(1) การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
(2) การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 
(3) การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสั่งเก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรพัยสิ์นโดยบคุคลผูม้ีอ  านาจตามกฎหมาย 
(ข) บรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั 
 
5. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปล่ียนใหบ้รษิัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทนุรวมภายใตก้ารจดัการของตน
อันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม 
การจดัการกองทนุส่วนบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่เป็น
หน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 
 
6. อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงซึ่งบริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสทุธิในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการ ซือ้ขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกนัคิดเป็นจ านวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกองทนุรวมที่มีก าหนดระยะเวลาการรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทนุ ใหพ้ิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกนั ซึ่งกองทนุรวมเปิดใหร้บัซือ้คืนหน่วยลงทนุเท่านัน้ 
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการตามข้อ 6 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยงัคงมีทรพัยสิ์น
คงเหลือที่มีคณุภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคืนนัน้  
 
อย่างไรก็ตาม ความในขอ้ 6 วรรคหนึ่ง จะไม่น ามาใชบ้งัคบักบักองทนุรวมดงัต่อไปนี ้
(1)  กองทนุรวมตลาดเงิน 
(2)  กองทนุรวมดชันี 
(3)  กองทนุรวมอีทีเอฟ 
(4)  กองทนุรวมหน่วยลงทนุ 
(5)  กองทนุรวมฟีดเดอร ์
 
ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการจะไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศก าหนด 



1AMSET50        10  

 
 

 ช่องทางทีผู้่ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ 

ท่านสามารถติดตามมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ไดท้ี่ บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน วรรณ จ ากัด โทรศัพท ์0-2659-
8888 กด 1 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  หรือ www.one-
asset.com 

 
 ช่องทางทีผู้่ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 
www.one-asset.com 
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 ปัจจัยความเสี่ยงของกองทนุรวม  

กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 มีนโยบายมุ่งเนน้ลงทุนในหุน้สามญัประมาณ 25 - 30 บริษัทที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี 
SET50 ดงันัน้ มลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ่มขึน้หรือลดลงไดใ้นช่วงเวลาต่างๆ ไดต้ามระดบัราคาของดชันี SET50 
เป็นหลกั ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัการเปล่ียนแปลงของปัจจยัความเส่ียงในการลงทนุของกองทนุ อนัไดแ้ก่ 

• ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของ
หลกัทรพัยม์ีการปรบัตวัขึน้ลง อนัเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง อตุสาหกรรม ตลาด
ทนุ และตลาดเงิน เป็นตน้  

แนวทางการบรหิารเพื่อลดความเส่ียง 

ความเส่ียงดงักล่าวสามารถลดลงไดโ้ดยการกระจายการลงทนุในหลกัทรพัยป์ระเภทต่างๆ เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุน
ที่เหมาะสม รวมทัง้ด าเนินการติดตามและวิเคราะหปั์จจยัที่จะมีผลกระทบต่อระดบัราคาของหลกัทรพัยอ์ย่างสม ่าเสมอ
และต่อเนื่อง 

• ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง
ความสามารถในการท าก าไรของบรษิัท ซึ่งอาจเป็นเหตใุหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนที่คาดหวงั 

แนวทางการบรหิารเพื่อลดความเส่ียง 

ความเส่ียงดังกล่าวสามารถลดลงไดโ้ดยการวิเคราะหแ์ละประเมินคุณภาพของหลักทรัพยแ์ละศักยภาพของผูอ้อก
หลักทรพัย ์และเลือกลงทุนในบริษัทที่ไดว้ิเคราะหแ์ลว้ว่ามีปัจจัยพืน้ฐานดี รวมทั้งติดตามผลประกอบการและฐานะ
การเงินของบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัยอ์ย่างสม ่าเสมอ 

• ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากกองทนุไม่สามารถซือ้หรอื
ขายหลกัทรพัยไ์ดภ้ายในระยะเวลาหรือราคาตามที่ก าหนดไว ้เนื่องจากโอกาสในการซือ้หรือขายหลกัทรพัยม์ีจ ากดั  โดย
ความเส่ียงดงักล่าวสามารถลดลงไดโ้ดยการพิจารณาลงทุน โดยค านึงถึงสภาพคล่องในการซือ้ขายหลกัทรพัยก์่อนการ
ตดัสินใจลงทนุ 

แนวทางการบรหิารเพื่อลดความเส่ียง 

ความเส่ียงดงักล่าวสามารถลดลงไดโ้ดยการพิจารณาลงทุน โดยค านึงถึงสภาพคล่องในการซือ้ขายหลกัทรพัยก์่อนการ
ตดัสินใจลงทนุ 

• ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการลงทุนใน
หลักทรัพยท์ี่เสนอขายในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากการเมืองระหว่าง
ประเทศ และความเส่ียงจากเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  

แนวทางการบรหิารเพื่อลดความเส่ียง 

ความเส่ียงดงักล่าวสามารถลดลงไดโ้ดยการกระจายการลงทนุในหลกัทรพัยใ์นหลายประเทศ 

• ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้อาจ
มีความผนัผวนมากกว่าหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทนุลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ย่อมท าใหสิ้นทรพัยส์ทุธิมี
ความผนัผวนมากกว่าการลงทุนในทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Asset) กรณีที่กองทุนลงทุนในหลกัทรพัยด์งักล่าวเพื่อ
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ป้องกันความเส่ียง กองทุนจะผูกพนัตามเงื่อนไขที่ระบุในสญัญาป้องกนัความเส่ียง ซึ่งราคา ณ วนัใชสิ้ทธิอาจมากกว่า 
หรือนอ้ยกว่าราคาตลาดขณะนัน้ ทัง้นี ้การลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียงนัน้ อาจจะไม่สามารถ
ป้องกนัความเส่ียงไดท้ัง้หมด และกรณีที่ผูจ้ดัการกองทนุคาดการณผิ์ด กองทนุอาจเสียโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนที่
มากขึน้ 

แนวทางการบรหิารเพื่อลดความเส่ียง 

ความเส่ียงดงักล่าวสามารถลดลงไดโ้ดยการศึกษาและวิเคราะหห์ลกัทรพัยอ์า้งอิงของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่กองทนุ
จะเขา้เป็นคู่สัญญา และติดตามความเคล่ือนไหวของราคา และสถานการณท์ี่อาจมีผลกระทบต่อราคา เพื่อปรบัการ
ลงทนุใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์

• ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชนต์อบแทน 

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อแสวงหาผลประโยชนต์อบแทนมีความเส่ียงแตกต่างตามประเภทของสญัญาซือ้
ขายล่วงหนา้แต่ละประเภทดงันี ้

- สญัญาออปชั่น คือ สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่มีลกัษณะของการใหสิ้ทธิแก่ผูซ้ือ้สญัญา (Long Position) ในการซือ้
ขายหรือขายสินทรพัยอ์า้งอิง (Underlying) ในอนาคต โดยผูซ้ือ้สามารถเลือกที่จะใชสิ้ทธิหรือไม่ก็ได ้โดยผูซ้ือ้ตอ้ง
จ่ายค่าธรรมเนียม (Premium) ในการไดม้าซึ่งสิทธิดงักล่าวดว้ย ในส่วนของผูข้ายสญัญาจะไดร้บัค่าธรรมเนียมมา
ก่อนเพื่อแลกกับภาระผูกพันในอนาคตที่ตอ้งปฏิบัติตามสัญญาที่ไดข้ายออกไป ความ เส่ียงของผู้ซือ้สัญญา
ออปชั่น ไดแ้ก่ ความเส่ียงที่ผูซ้ือ้ไม่สามารถใชสิ้ทธิภายในเวลาที่ก าหนด ท าใหต้อ้งจ่ายค่าธรรมเนียมไปโดยไม่ได้
รบัผลตอบแทน 

ความเส่ียงของผูข้ายสญัญาออปชั่น ไดแ้ก่ ความเส่ียงที่ผูซ้ือ้ใชสิ้ทธิภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่งในกรณีที่เป็นการขาย
สิทธิในการซือ้ (Short Call Option) จะท าใหผู้ข้ายมีความเส่ียงที่ไม่มีขอ้จ ากัด เนื่องจากมูลค่าทรพัยสิ์นอา้งอิง
สามารถเปลี่ยนแปลงไปไดโ้ดยไม่มีเพดานสงูสดุ 

- สญัญาฟิวเจอรส์และสญัญาฟอรเ์วิรด์ คือ สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่มีลกัษณะของการเป็นภาระผกูพนัท่ีคู่สญัญา 

ตอ้งปฏิบตัิตามลักษณะของการเป็นภาระผูกพันที่คู่สญัญาตอ้งปฏิบตัิตามสญัญาเมื่อถึงระยะเวลาที่ก าหนดไว ้
กล่าวคือ เมื่อถึงก าหนดตามสัญญา ผูซ้ือ้ตอ้งซือ้สินทรพัยอ์า้งอิงในราคาที่ไดต้กลงกันไวแ้ลว้ ไม่ว่าการซือ้นั้น
อาจจะท าใหเ้กิดก าไรหรือมีผลขาดทุนต่อผูซ้ือ้ก็ตาม โดยในส่วนของผูข้ายก็ เช่นเดียวกนั ไม่ว่าการขายในราคาที่
ไดต้กลงกนัไวจ้ะท าใหเ้กิดก าไรหรือผลขาดทนุ ก็ตอ้งขายในราคาดงักล่าว 

ความแตกต่างของสัญญาฟิวเจอรส์และสัญญาฟอรเ์วิรด์ คือ สัญญาฟิวเจอรส์สามารถซือ้ขายกันไดใ้นตลาด  
ซือ้ขายล่วงหนา้ (Future Market) โดยมีการก าหนดขนาดของสัญญาคุณภาพของสินทรพัยอ์า้งอิง และเวลาใน
การส่งมอบที่เป็นมาตรฐาน และมีส านักหักบัญชี (Clearing House) ท าหนา้ที่ในการเรียกหลักประกันเพื่อเป็น
หลกัประกันความเส่ียงใหท้ัง้ 2 ฝ่ายปฏิบตัิตามสญัญา โดยจะมีการก าหนดมลูค่าสญัญาตามราคาตลาด (Mark 
to Market) ไม่มีการก าหนดมาตรฐานใด ๆ สามารถปรบัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการเฉพาะรายของคู่สญัญาได้ 

ความเส่ียงของสัญญาฟิวเจอร์สและสัญญาฟอร์เวิร ์ด ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินอ้างอิงที่
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่ท  าใหม้ลูค่าของและสญัญาฟิวเจอรส์และสญัญาฟอรเ์วิรด์มีผลขาดทุน เช่น กองทุน
รวมเขา้ไปท าสัญญาฟิวเจอรส์ ซือ้หุน้ที่ราคา 100 บาท ถา้ครบก าหนดสัญญาราคาหุน้ในวันนั้นอยู่ที่ 80 บาท 
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กองทุนรวมจะขาดทุน 20 บาท แต่ในทางตรงข้ามถา้ราคาหุ้นในวันนั้นอยู่ที่ 125 บาท กองทุนรวมจะมีก าไร  
25 บาท 

- สญัญาสวอป คือ สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่มีลักษณะของการที่บุคคล 2 ฝ่ายมาตกลงแลกเปล่ียนกระแสเงินสด
ระหว่างกนัในช่วงเวลาในอนาคตโดยการรบัและจ่ายกระแสเงินสดมีการอา้งกบัสินทรพัยอ์า้งอิงโดยคู่สญัญาทัง้ 2 
ฝ่ายสามารถก าหนดลกัษณะของสญัญาไดต้ามความตอ้งการ 

ความเส่ียงของสัญญาสวอป ไดแ้ก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรพัยอ์า้งอิงที่เปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่ท  าให้
มลูค่าของสญัญาสวอปมีผลขาดทุน เช่น กองทุนรวมท าสญัญาสวอปกับธนาคาร เพื่อแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้
คงที่ (5%) ที่กองทุนรวมไดร้บักับอตัราดอกเบีย้ลอยตัว (MLR+1% = 4%) กองทุนรวมตอ้งช าระเงินใหธ้นาคาร 
เท่ากบั 10,000 บาท [(5%-4%)*10,000] ซึ่งถา้กองทนุรวมไม่ท าสญัญาสวอปดงักล่าวกองทนุรวมก็ไม่มีภาระตอ้ง
ช าระเงิน 

แนวทางบรหิารความเส่ียง 

ความเส่ียงดงักล่าวสามารถลดลงไดโ้ดยการศึกษาและวิเคราะหห์ลกัทรพัยอ์า้งอิงของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่
กองทุนจะเขา้เป็นคู่สัญญา และติดตามความเคล่ือนไหวของราคา และสถานการณท์ี่อาจมีผลกระทบต่อราคา 
เพื่อปรบัการลงทนุใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์

• ความเสี่ยงจากการขยายฐานเงนิลงทุน (Leverage Risk) (กรณีทีมี่การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า) 

การลงทุนในสญัญาออปชั่นที่ซือ้ขายในตลาด (Organized Exchange) หรือสญัญาฟิวเจอรส์ ซึ่งกองทุนรวมสามารถ
ลงทุนไดโ้ดยการวางเงินประกัน (Margin) เพื่อป้องกันการไม่ปฏิบตัิตามสัญญา โดยการวางเงินประกันเพียงเล็กนอ้ย
สามารถลงทนุในสญัญาที่มีมลูค่ามากได ้เช่น ตลาดอาจก าหนดใหว้างเงินประกนัเพียงแค่ 5% ของมลูค่าสญัญา ส่งผล
ใหอ้ตัราผลตอบแทน (ก าไร / ขาดทุน) เกิดขึน้ในอตัราที่สงูเมื่อเทียบกบัเม็ดเงินที่ลงทุน ซึ่งในกรณีที่กองทุนคาดการณ์
ถกูตอ้ง การวางเงินประกนัเพียงเล็กนอ้ย กองทนุก็จะไดก้ าไรเป็นจ านวนมาก แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้กองทนุคาดการณ์
ผิดการวางเงินประกนัเพียงเล็กนอ้ย กองทนุก็อาจขาดทนุเป็นจ านวนมากได ้

แนวทางบรหิารความเส่ียง 

ความเส่ียงดังกล่าวสามารถลดลงไดโ้ดยการวิเคราะหส์ถานการณ์ก่อนตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบ และติดตาม
สถานการณ์ต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้บริหารการลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสมกับ
ภาวะการณแ์ละสรา้งผลตอบแทนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

• ความเสี่ยงจากความสามารถในการปฏิบัติสัญญาของคู่สัญญา (Counterparty Risk) 

ในกรณีที่เป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่เป็นการซือ้ขายนอกตลาด (Over the Counter : OTC) เช่น สญัญาสวอป สญัญา
ฟอรเ์วิรด์ สญัญาออปชั่นท่ีซือ้ขายนอกตลาด กองทนุรวมจะมีความเส่ียงจากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ตกลง
กนัไว ้

แนวทางบรหิารความเส่ียง 

เนื่องจากกองทนุจะท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้กบัธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินท่ีมีความมั่นคงสงู ดงันัน้ จึงท าให้
ความเส่ียงดงักล่าวสามารถลดลงได ้
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 เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทนุรวม  

กองทนุมีเครื่องมือ 
บรหิารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทนุรวม ดงันี ้
1. เคร่ืองมือการก าหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 
• ค่าธรรมเนียมการขายคืนทีไ่ม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาทีก่ าหนด (liquidity fee) 

อตัราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินรอ้ยละ 3 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 
บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม liquidity fee ในกรณีที่ระดบัมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ สบัเปล่ียน
หน่วยลงทุนออกรวมกันมีมูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน หรือ ระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาจากปัจจยัใดปัจจยัหนึ่งหรือพิจารณาทัง้ 2 ปัจจยั
ร่วมกันในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และหรือ
ระดบัมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุท่ี
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนีผ่้านทาง เว็บไซตข์องบริษัทจดัการในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทาง
ช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี ้ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนเท่าที่สามารถท าได้ (best effort) ภายใต้
สถานการณแ์ละขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 
 
ขอ้สงวนสิทธ์ิ 
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินอัตรา

สงูสดุที่ก าหนดในโครงการ และหรือปรบัเพิ่มระดบัมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน
ออก และหรือปรบัเพิ่มระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ้ไดต้ามที่บรษิัทจดัการ
เห็นสมควร โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม
หรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบรษิัทจดัการก าหนด   

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะก าหนดรายละเอียด หลกัเกณฑ ์และหรือเงื่อนไข และอตัรา Liquidity Fee ที่
แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียน
หน่วยลงทนุออกได ้ 

3. ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้มลูของ
หน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ 
Liquidity Fee ในวนัท าการนัน้ 

4.  ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่ 
ก าหนด (liquidity fee) บรษิัทจดัการอาจพิจารณาด าเนินการใชเ้ครื่องมอืดงักล่าว เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักองทนุ 
ปลายทาง 

5. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อน
ระยะเวลาที่ก าหนด การประกาศใชเ้ครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นตน้ โดยจะยังคงเป็นไปตามที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษิัทจดัการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอ  านาจอื่นก าหนด
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และหรืออนญุาต/เห็นชอบ/ผ่อนผนั และหรือที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใหบ้รษิัทจดัการด าเนินการได  ้
 
การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ 
1. บรษิัทจดัการอาจใช ้Liquidity fee ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใชเ้ครื่องมือนี ้  
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ

แนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  

• ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายจากการซือ้ขายทรพัยสิ์นของกองทนุรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread 
ที่เปล่ียนแปลงไปจากการซือ้ขายทรพัยสิ์น ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน และ/หรือ 
ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) 
รวมถึงตน้ทนุและค่าใชจ้่ายอื่นที่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

• ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้มี) และ/
หรือ ตน้ทนุในการปรบัใชต้ราสารอนพุนัธเ์พื่อป้องกนัความเส่ียง 

• ระดบัมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วย
ลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการถือครองหลกัทรพัย ์ 

• สภาพคล่องของกองทนุรวม เช่น สภาพคล่องของทรพัยสิ์นท่ีกองทนุถือครอง 

• พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทน ุตลอดจนสภาวะตลาดของทรพัยสิ์นท่ีลงทนุ 

• ปัจจยัอื่นๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนรวมลงทุน โดย
บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ  

3. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการ
ปรบัมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิดว้ยสตูรการค านวณที่สะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (swing 
pricing) (ถา้มี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีสะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขายทรพัยสิ์นของ
กองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถา้มี) และสามารถใชร้่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียง
สภาพคล่องอื่นได ้

4. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ากลบัเขา้กองทนุรวม 
อย่างไรก็ตาม การใชเ้ครื่องมือนีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผูถื้อหน่วยลงทนุ
ที่ยังคงลงทุนในกองทุนรวมต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนรวมแต่
อย่างใด 

• การปรับมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพยส์ินของกองทุนรวม 
(swing pricing) 

อตัราสงูสดุไมเ่กินรอ้ยละ 3 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 
ดว้ยวิธีปฏิบตัิ  :  Full swing pricing 

               Partial swing pricing 
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หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 
1. บรษิัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 3 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 
2. การก าหนด swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด 

ซึ่งบรษิัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจัยที่เก่ียวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

3. การก าหนด Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการ
ก าหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

• สภาพคล่องของกองทนุรวม เช่น สภาพคล่องของทรพัยสิ์นท่ีกองทนุถือครอง 

• พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรพัยสิ์นท่ีลงทนุ 

• ปัจจยัอื่นๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ  
4. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บรษิัทจดัการจะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถ

ใชร้ว่มกบัเครื่องมือในการบรหิารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้
5. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจัดการจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก

ผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนเท่าที่สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และข้อจ ากัดใน
ขณะนัน้ 

 
ขอ้สงวนสิทธ์ิ 
1. ในกรณีที่กองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ (Class of Unit) บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้มลูของ

หน่วยลงทนุทกุชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมือ Swing 
Pricing ในวนัท าการนัน้  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่ เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่เกินอตัราสงูสดุที่ระบไุวใ้นโครงการ 

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทนุท่ีช าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนั
ท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการ
พิจารณาและหรือตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  ทัง้นี ้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ไดด้  าเนินการหรือตัดสินใจไปแลว้ที่
เก่ียวขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ Swing Pricing ในวันท าการนั้น  แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วย
ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวนัท าการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทุนที่ช  าระ
ดว้ยเช็คที่เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ 

4.  ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิดว้ยสตูรการค านวณที่สะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขาย 
ทรพัยสิ์นของกองทนุรวม (Swing Pricing) บรษิัทจดัการอาจพิจารณาด าเนินการใชเ้ครื่องมือดงักลา่ว เพื่อให ้
สอดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง 
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5. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อน
ระยะเวลาที่ก าหนด การประกาศใชเ้ครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นตน้ โดยจะยังคงเป็นไปตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอ  านาจอื่น
ก าหนดและหรืออนญุาต/เห็นชอบ/ผ่อนผนั และหรือที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใหบ้รษิัทจดัการด าเนินการได ้

 
การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ 
1. บรษิัทจดัการอาจใช ้Swing Pricing ที่แตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการท่ีมีการใชเ้ครื่องมือนี ้  
2. ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วน

ของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทุนรวม เทียบกบัมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิทัง้หมดของกองทุนรวม มีค่า
เกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม 
ค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) 
หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน ( redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 
(switch out) 
ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บรษิัทจดัการก าหนด 

• ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพยส์ินของกองทุนรวม (Anti-Dilution 
Levies - ADLs) 

อตัราสงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 3 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 
 
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 
1. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่

บริษัทจดัการก าหนด โดยจะอยู่ภายใตก้ฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบตัิของส านักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอ  านาจอื่น ทั้งนี ้การ
ก าหนด ADLs factor จะค านึงถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  

• ตน้ทนุและค่าใชจ้า่ยจากการซือ้ขายทรพัยสิ์นของกองทนุรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread 
ที่เปล่ียนแปลงไปจากการซือ้ขายทรพัยสิ์น ตน้ทนุและค่าใชจ้า่ยในการรกัษาสดัส่วนการลงทนุ และ/หรือ 
ตน้ทนุและค่าใชจ้า่ยที่ถกูเรยีกเกบ็เก็บจากกองทนุรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of 
funds) รวมถงึตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยอื่นที่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

• ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้มี) และ/
หรือ ตน้ทนุในการปรบัใชต้ราสารอนพุนัธเ์พื่อป้องกนัความเส่ียง 

• ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือ
การประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

2. การก าหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
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ก าหนด โดยบรษิัทจดัการจะค านึงถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทนุรวม ไดแ้ก่  

• สภาพคล่องของกองทนุรวม เช่น สภาพคล่องของทรพัยสิ์นท่ีกองทนุถือครอง 

• พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรพัยสิ์นท่ีลงทนุ 

• ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือ
การประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ  

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจดัการจะไม่ใช ้ADLs พรอ้มกับ Swing Pricing แต่สามารถใชร้่วมกับเครื่องมือ
ในการบรหิารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

4. กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนรวมปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะ
พิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุรวมปลายทาง 

5. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจัดการจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนเท่าที่สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และข้อจ ากัดใน
ขณะนัน้ 

 
ขอ้สงวนสิทธ์ิ 
1. ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมูล

ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ 
ADLs ในวนัท าการนัน้  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ช  าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุใน
วันท าการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการ
พิจารณาและหรือตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท าการนัน้  ทัง้นี ้บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ไดด้  าเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ที่เก่ียวขอ้ง
กับการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น  แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุนทั้งหมดหรือ
บางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทุนที่ช  าระดว้ยเช็คที่เรียกเก็บ
ไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูท้ี่ท  ารายการซือ้หน่วยลงทุน
และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหน่ึงที่
เกิน ADLs threshold ที่บริษัทจัดการก าหนดไว ้รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาก าหนด
อตัราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกนัได ้และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมในการเรียกเกบ็เฉพาะ
รายที่ท  ารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้ หรือขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุออกในปรมิาณมากตามแนวทางที่บรษิัทจดัการจะก าหนดได ้

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่เกินอตัราสงูสดุที่
ระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการในหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มลู
กองทนุรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบรษิัทจดัการก าหนด 
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5.  ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนตน้ทุนในการซือ้
ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) บริษัทจัดการอาจพิจารณาด าเนินการใช้
เครื่องมือดงักล่าว เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง  

6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมือ เช่น การยกเลิก
ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การประกาศใชเ้ครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นตน้ โดยจะยังคงเป็นไป
ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจดัการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอ  านาจ
อื่นก าหนดและหรืออนญุาต/เห็นชอบ/ผ่อนผนั และหรือที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใหบ้รษิัทจดัการด าเนินการ
ได ้

 
การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ 
1. บรษิัทจดัการอาจเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใชเ้ครื่องมือนี ้
2. บรษิัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูค่า

ซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุนรวม เทียบกับมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิทัง้หมดของกองทุนรวม มีค่าเกินกว่า 
ADLs threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม ค านวณจาก
มูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักดว้ย
มลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (switch out) 
ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บรษิัทจดัการก าหนด 

3. บรษิัทจดัการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดงัต่อไปนี ้
(1)  มูลค่าการซือ้หน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก  
(2)  มูลค่าการซือ้หน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก 
ซึ่งบรษิัทจดัการอาจพิจารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดบัท่ีต่างกนั 

4. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ ADLs นี ้ADLs ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ากลับเขา้กองทุนรวม อย่างไรก็ตาม การใช้
เครื่องมือนีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้กับผูถื้อหน่วยลงทุนที่ยงัคงลงทุนใน
กองทนุรวมต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุรวมแต่อย่างใด 

2. การก าหนดเงือ่นไขหรือข้อจ ากัดในการรับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

• ระยะเวลาทีต่้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) 
เมื่อผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทนุมลูค่าเกินกว่า 5% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 
จะตอ้งแจง้บรษิัทจดัการล่วงหนา้เป็นเวลา 5 วนัท าการ 

 
ขอ้สงวนสิทธ์ิ 
1. ในกรณีที่มีการใช ้Notice period และมีเหตุที่ท  าใหต้อ้งใชเ้ครื่องมืออื่นดว้ย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบตัิ

กบัค าสั่งที่ไดจ้าก Notice period นัน้เช่นเดียวกบัค าสั่งที่ไดต้ามปกติในวนัท่ีท ารายการดว้ย ทัง้นี ้บรษิัทจดัการอาจ
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พิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption 
Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หรืออาจไม่ใช้เครื่องมือ Notice period 
ดงักล่าว ในกรณีที่พิจารณาแลว้ว่าค าสั่งซือ้-ขาย-สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุ
รวมอย่างมีนยัส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ 

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลด Notice period ไดต้ามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่
เกิน Notice period สงูสดุที่ก าหนดไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และ
ในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบรษิัทจดัการก าหนด 

3. ในกรณีที่กองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ (Class of Unit) บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้มลูของหนว่ย
ลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมือ Notice period ใน
วนัท าการนัน้  

4.  ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีก าหนดเงื่อนไขระยะเวลาที่ต้องแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice 
period) บรษิัทจดัการอาจพิจารณาด าเนินการใชเ้ครื่องมือดงักลา่ว เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง 

 
การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ 
1. บรษิัทจดัการอาจใช ้Notice period ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใชเ้ครื่องมือนี ้  
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตาม

นโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

• สภาพคล่องของกองทนุรวม เช่น สภาพคล่องของทรพัยสิ์นท่ีกองทนุถือครอง 

• พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรพัยสิ์นท่ีลงทนุ 

• ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจยัที่เก่ียวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ 

• เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) 
เพดานการขายคืนหน่วยลงทนุไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม 
โดยบรษิัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทนุไม่เกิน 20 วนัท าการ ในทกุรอบเวลา 90 วนั 
 
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 
1. บริษัทจดัการจะก าหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการค านวณที่บรษิัทจดัการก าหนด และ/หรือ เมื่อบรษิัท

จดัการพิจารณาเห็นสมควร 
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี ้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย gate threshold  ในกรณีดังกล่าว 

Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สัดส่วนของมลูค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม 
เทียบกับมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวม มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า gate threshold ที่บริษัทจัดการ
ก าหนด โดยที่มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุรวม  ค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) 
บวกมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกั
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ดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (switch out) 
3. บริษัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตามสดัส่วน 

(pro-rata basis) ของค าสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่ใช ้Redemption Gate 
ดงันัน้ ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัการท ารายการขายคืนหน่วยลงทนุ และมลูค่าหน่วยลงทุนในวนัที่ส่งค าสั่งขาย
คืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกนัน้ รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงินค่าขายคืนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว ้

 ส าหรบัค าสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการใน
วนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับค าสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกใหม่ตาม
สดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ 
Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานท่ีระบุไว้
ในโครงการ 

5. บริษัทจดัการจะท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ วันท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ทั้งนี ้เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช ้

6. บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบเมื่อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  
7. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจัดการอาจใชร้่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียง

สภาพคล่องอื่นได ้
8. กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนรวมปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัท

จดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุรวมปลายทาง 
9. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจดัการจะด าเนินการตามขอ้มลูที่ไดร้บัจากผูส้นบัสนุน

การขายและรบัซือ้คืนเท่าที่สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณแ์ละขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 
 
ขอ้สงวนสิทธ์ิ 
1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Gate threshold ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรบั

ลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัท
จดัการก าหนด 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช ้ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ การ
ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใชเ้ครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้มี) 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุในส่วนที่เหลือได ้บรษิัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกค าสั่งขาย
คืนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่คา้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีถกูยกเลิกค าสั่งโดยไม่ชกัชา้  

4.  ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมูลของ
หน่วยลงทนุทกุชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ  ที่เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมือ Redemption 
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Gate ในวนัท าการนัน้  
5.   ในกรณีที่กองทนุปลายทางมีก าหนดขอ้จ ากดัเพดานการขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption gate) บรษิัทจดัการอาจ

พิจารณาด าเนินการใชเ้ครื่องมือดงักล่าว เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง 
 

การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ 
1. Redemption Gate ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใชเ้ครื่องมือนี ้  
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่ เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี ้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate 
threshold ได ้โดยค านึงถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทนุรวมเป็นส าคญั ไดแ้ก่ 

• ความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรพัยสิ์น 

• สภาพคล่องของตลาดทรัพยสิ์นลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่า
สภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคลอ้งกบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อนัเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ 
เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่ก าหนดไว ้

• ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคมุและคาดการณข์องบรษิัทจดัการ  
ทั้งนี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ๆ  

  

• การด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี้ หรือตราสารที่
ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาทีส่มเหตุสมผล (side pocket) 
 
เมื่อผูอ้อกตราสารหนีม้ีการผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่
สามารถช าระหนีไ้ด ้หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแลว้เห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้นประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่ สมเหตุสมผล บริษัทจัดการจะด าเนินการตาม
ประกาศก าหนด  
 

• การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งทีรั่บไว้ หรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) 
 
บริษัทจัดการสามารถด าเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 1 วันท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
จ าเป็นตอ้งระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์กรณีเกิดเหตตุามประกาศ
ก าหนด 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเ้ครื่องมือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวมเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง หรือ
หลายเครื่องมือพรอ้มกนัได ้ 
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 สิทธิและขอ้จ ากดัของผู้ถือหน่วยลงทนุ  

 การถูกจ ากัดสิทธิออกเสียงในกรณีทีผู้่ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราทีก่ าหนด 

การนับคะแนนเสียงเมื่อมีการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนมีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุ บรษิัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกวา่ 1 ใน 3 นัน้ เวน้แต่
เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจดัการ
จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 
 

 วิธีการโอนหน่วยลงทุน และขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน 
เวน้แต่ในกรณีท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควรเป็นอย่างอ่ืน ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่มีสิทธ์ิท่ีจะโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนได ้
ยกเวน้กรณีดงัต่อไปนี ้
(1) กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุใหบ้ิดา มารดา บตุร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทนุ 
(2) กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทนุตามค าสั่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย 
ในกรณีการโอนหน่วยลงทุนผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งติดต่อบริษัทจดัการโดยตรงพรอ้มทัง้กรอกรายละเอียดในใบส าคญัการโอน
หน่วยลงทนุใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน พรอ้มทัง้แนบเอกสารการโอนตามที่บรษิัทจดัการก าหนด 
 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทนุ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองที่นายทะเบียนพรอ้มเอกสาร
หลกัฐานต่าง ๆ 

ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุก็ต่อเมื่อนายทะเบียนไดบ้นัทึกชื่อผูร้บัโอนหน่วยลงทนุในทะเบียน
ผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ซึ่งนายทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 วนันบัแต่วนัรบัค าขอโอน
หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผูร้บัโอนมีหนา้ที่จะตอ้งมารบัสมดุบญัชีแสดงสิทธิตามก าหนดเวลาที่นายทะเบียนนดัหมาย 

 

ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ 

(1) บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธการโอนหน่วยลงทุนใหก้ับพลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท้ี่มีถิ่น
ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าว
และบรษิัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมรกิา  

(2) บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอน
หน่วยลงทนุดงักล่าวจะท าใหบ้รษิัทจดัการไม่สามารถปฎิบตัิหนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน และกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย และ  Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้
 

 การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
กองทนุเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 จะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยจะด าเนินตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้
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(1) ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดแจง้ชื่อผูส้ั่งซือ้ที่ไดร้บัการจดัสรรหน่วย 
ลงทนุเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุเพื่อจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย 
ลงทนุภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก  

 
(2) ภายหลงัจากที่มีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุเพิ่ม นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดแจง้ชื่อผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรายใหม่เป็นผูถื้อ 
หน่วยลงทนุในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ พรอ้มทัง้ด าเนินการใหม้ีการส่งมอบหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ เพื่อเป็นการ 
ยืนยนัจ านวนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้นัน้ๆ ผ่านช่องทางที่บรษิัทจดัการก าหนด เช่น ทางไปรษณีย ์หรือจดหมาย 
อิเล็คทรอนิกส ์เป็นตน้ ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ 

 
(3) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนั 
ถดัจากวนัค านวณราคาขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ดงันัน้ บรษิัทจดัการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทนุท่ีปรากฏใน 
ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ และในหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุท่ีส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุฉบบัล่าสดุเป็นรายการท่ีเป็น 
ปัจจบุนัและถกูตอ้ง  
 
ในกรณีผูถื้อหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุรว่มกนั นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดแจง้ชื่อผูถื้อ 
หน่วยลงทนุเหล่านัน้เป็นผูถื้อหน่วยลงทนุรว่มกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ และจะถือเอาบคุคลที่มีชื่อแรกในค าขอเปิดบญัชี 
กองทนุเปิดเป็นผูใ้ชสิ้ทธิในฐานะผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือผูร้บัเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผล (ถา้มี)  
 
(4) หากปรากฏขอ้ผิดพลาดในหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งท าการทกัทว้งขอ้ผิดพลาด ภายใน 7 
วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีไดร้บัหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ  
 
(5) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกใบหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุแทนหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุในกรณีที่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุรอ้งขอใหบ้รษิัทจดัการออกใบหน่วยลงทนุได ้ 

 
อนึ่ง ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ไดร้อ้งขอใหบ้ริษัทจดัการออกใบหน่วยลงทุนแทนหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ตอ้งการ
ขายคืนหน่วยลงทุนจ านวนนั้นๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนตอ้งติดต่อบริษัทจัดการโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบหน่วยลงทุนเป็นเวลา
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 2 วนัท าการก่อนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนด าเนินการโอนหน่วยลงทนุ
จ านวนนัน้ๆ เขา้ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุเสียก่อน 

 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงใหก้ับผูส้ั่งซือ้หรือ
ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยนัการท ารายการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ โดยผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วย
ลงทนุสามารถรอ้งขอหรือปรบัเปล่ียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุไดภ้ายหลงั ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขที่บรษิัท
จดัการ ก าหนด และบรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ และ ระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อประโยชนแ์ก่กองทนุโดยรวม หรือเพื่อปกป้องผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือเพื่อ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุในอนาคต โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ และไม่ถือว่าเป็น
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การด าเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 
 

บริษัทจดัการจะจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถใชอ้า้งอิงต่อ
บรษิัทจดัการและบคุคลอื่นได ้

 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดท าใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ 
ผูถื้อหน่วยลงทนุ 
 

 ช่องทางและวิธกีารทีผู้่ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงและการด าเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษทัจัดการในหลกัทรัพยข์องบริษทัใด ๆ ทีก่องทุนรวมลงทนุ 

ผูล้งทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงไดท้ี่ www.one-asset.com 

 
 ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน 

ท่านสามารถส่งขอ้รอ้งเรียนไดท้ี่ 

• บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั 
989 อาคารสยามพวิรรธนท์าวเวอร ์ชัน้ 9, 24 ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์0-2659-8888  ติดต่อฝ่ายก ากบัและตรวจสอบ 
www.one-asset.com  

• ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) 
โทรศพัท ์1207 หรือ 0 2033 9999 
www.sec.or.th 

• ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎรบ์รูณะ  
แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ  
กรุงเทพมหานคร 10140  
โทรศพัท ์0-2470-1952  

 
 นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

กองทนุไม่มีการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ 
 

 ภูมิล าเนาเพื่อการวางทรัพย ์ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีไ่ม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการจะอา้งอิงที่อยู่ของบรษิัท
จดัการเป็นภมูิล าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีที่ตอ้งมีการวางทรพัย ์  

http://www.one-asset.com/
http://www.one-asset.com/
http://www.sec.or.th/
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 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกับการด าเนินการของกองทุนรวม  

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทัจัดการ 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั 
เลขที่ 989 อาคารสยามพวิรรธนท์าวเวอร ์ชัน้ 9, 24  
ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860 
 
 รายชื่อกรรมการ 
 นางนนัทรตัน ์ สรุกัขกะ    กรรมการ 
 นายวอง ไซ ฮงั    กรรมการ 
 นายจิน-หลง เจิง้    กรรมการ 
 นายจือ้-หง หลิน    กรรมการ 
 นางชงิ ชงิ ลี     กรรมการ 
 นายกฤช  ปัทมวชิยัพร    กรรมการ 
 นายพจน ์หะรณิสตุ    กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
  
 รายชื่อผู้บริหาร 
 นายพจน ์หะรณิสตุ  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 นายกฤช ปัทมวชิยัพร  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารปฏิบตัิการ 
 นายมณฑล จนุชยะ    ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการลงทนุ 

นางปัทมเกสร ์อมาตยกลุ   ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการตลาด 
 นายอลงกรณ ์ประธานราษฎรน์ิกร  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรสัต ์
 นายเกรียงไกร พวัพนัธุน์ิวฒัน ์   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายอรรณพ บญุคณานรุกัษ์    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายกลยทุธแ์ละนวตักรรม 
 นายธนธร ประสิทธ์ิพรม ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายทรสัตีของทรสัตเ์พื่อการลงทนุ 

ในอสงัหารมิทรพัย ์
 นางสาวปราณี ปีตกิวินวงศ ์   ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 
 นางสาวชดิชนก ส่งศิร ิ    ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายบรหิารความเส่ียง 
 นางวรางคณา ศิรโิชติวณิชย ์   ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายปฏิบตัิการกองทนุ 
 นางสาวรุง่รตัน ์นิยะถิระกลุ ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายทะเบียน 
 นางสาวอรนชุ อศัวปรีชา ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละ

โครงสรา้งพืน้ฐาน 
 นางสาวอรกญัญา อรุณรตัน ์ ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายพฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรสัต ์
 นางนวรตัน ์พวงไพโรจน ์ ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายก ากบัและตรวจสอบ 
 นายสธุนิน เทพอารกัษ ์ ผูอ้  านวยการ ฝ่ายจดัการกองทรสัตเ์พื่อการลงทนุใน
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อสงัหารมิทรพัย ์
 นางสาวดวงพร พรพฒันารกัษ์ ผูอ้  านวยการ ฝ่ายการเงินและบญัชี 
 นางสาวฐิติพร ศิรพินัธ ์ ผูอ้  านวยการ ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนนุธุรกิจ 
 นางสาวแกว้ร  าไพ เล่ียมตระกลู ผูอ้  านวยการ ฝ่ายตวัแทนจ าหน่าย 
 นางสาวมาลินี วิเชยีรวิญญ ู   ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบรกิารองคก์ร 
 

จ านวนกองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจดัการ 
ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2565 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 115 กองทนุ มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวมเทา่กบั 
64,914.96 ลา้นบาท 

 

 รายชื่อคณะกรรมการการลงทนุ (Investment Committee) 
 นายมณฑล จนุชยะ    ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการลงทนุ 
       นางสาวพรอมุา เทวาหดุี   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัการกองทนุ ตราสารหนี ้
       นางสาวจนัทรเ์พ็ญ ชวูงษ์   ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ ตราสารหนี ้
       นางสาวประภาภรณ ์ซื่อเจรญิกิจ   ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ ตราสารหนี ้
 นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร   หวัหนา้ฝ่ายจดัการกองทนุ ตราสารทนุ 
       นายบญัชา จงึววิฒันกจิ    ผูจ้ดัการกองทนุ ฝ่ายจดัการกองทนุ ตราสารทนุ 
       นายสนัธาน เฮงสกลุ    ผูจ้ดัการกองทนุ ฝ่ายจดัการกองทนุ ตราสารทนุ 
       นางสาวจารุภทัร ศรีจ าเรญิ   ผูจ้ดัการกองทนุ ฝ่ายจดัการกองทนุ ตราสารทนุ 
       นายสทุธิโรจน ์สิทธิวฒันานนท ์   ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ ต่างประเทศ 
       นายสิทธ์ิ จ่างตระกลู    ผูจ้ดัการกองทนุ ฝ่ายจดัการกองทนุ ต่างประเทศ 
       นายธัชธรรม วจิารณกรณ ์   ผูจ้ดัการกองทนุ ฝ่ายจดัการกองทนุ ต่างประเทศ 
       นางนวรตัน ์พวงไพโรจน ์   ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายก ากบัและตรวจสอบ 
 นางสาวชดิชนก ส่งศิร ิ    ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายบรหิารความเส่ียง 
 
 รายชือ่ผู้จัดการกองทุน 
 

ชื่อ - สกลุ ประวตัิการศกึษา ประสบการณท์ างาน หนา้ที่รบัผดิชอบ 

คณุมณฑล จนุชยะ 

 

▪ ป.โท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย 

▪ ป.ตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

▪ ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารการลงทนุ 
บลจ.วรรณ จ ากดั 

▪ หวัหนา้ฝ่ายจดัการกองทนุตราสารทนุ 
บลจ.ธนชาต 

▪ นกัวิเคราะหอ์าวโุส บลจ.ออมสิน จ ากดั 
▪ นกัวิเคราะห ์บล.เกียรตินาคิน 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 
การลงทนุ 

คณุชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร ▪ ป.โท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

▪ หวัหนา้ฝ่ายจดัการกองทนุตราสารทนุ 
บลจ.วรรณ จ ากดั 

ผูจ้ดัการกองทนุ 

(ตราสารทนุ) 
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ชื่อ - สกลุ ประวตัิการศกึษา ประสบการณท์ างาน หนา้ที่รบัผดิชอบ 
▪ ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกลสถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี 

▪ ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส บลจ.ยโูอบี 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

▪ ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส บลจ. แอสเซท 
พลสั จ ากดั 

▪ ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส บลจ. เอ็มเอฟซี 
จ ากดั (มหาชน) 

▪ หวัหนา้ฝ่ายตราสารทนุ บลจ. ทหารไทย 
จ ากดั 

▪ ผูจ้ดัการกองทนุ – ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส 
บลจ.วรรณ จ ากดั 

▪ นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ – นกัวิเคราะหก์าร
ลงทนุอาวโุส บลจ.วรรณ จ ากดั 

 

คณุสนัธาน เฮงสกลุ 

 

▪ ป.โท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  
(ภาคภาษาองักฤษ) NIDA 

▪ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

▪ ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส ฝ่ายจดัการ
กองทนุ ตราสารทนุ บลจ. วรรณ จ ากดั 

▪ ผูจ้ดัการกองทนุ บลจ. บางกอก
แคปปิตอล จ ากดั 

▪ ผูจ้ดัการกองทนุ ฝ่ายจดัการกองทนุ  
ตราสารทนุ บลจ.วรรณ จ ากดั 

▪ ผูช้่วยผูจ้ดัการ ฝ่ายวิจยั กองทนุบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ (กบข.) 

▪ ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
บริษัทเงินทนุ กรุงเทพธนาทร จ ากดั 
(มหาชน) 

ผูจ้ดัการกองทนุ 

(ตราสารทนุ) 
 

คณุคณิน นามโคตร ▪ ปริญญาโท MBA Finance &Telecom 
Ecommerce Owen Graduate School 
of Management, Vanderbilt 
University 

▪ ปริญญาตรี วศิวกรรมโทรคมนาคม 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ เจา้คณุ
ทหารลาดกระบงั 

▪ ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส ฝ่ายจดัการ
กองทนุตราสารทนุ บลจ. วรรณ จ ากดั 

▪ ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส บลจ.เอเชีย เวลท ์
จ ากดั 

▪ ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส บลจ.เรนเนส
ซานซ ์จ ากดั 

▪ Chief Financial Officer บริษัท พาวเวอร ์
สเตชั่น มอเตอร ์สปอรต์ จ ากดั 

▪ ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส บลจ. เอ็มเอฟซี 
จ ากดั (มหาชน) 

▪ นกัวิเคราะหก์ารลงทนุอาวโุส บลจ.กรุง
ไทย จ ากดั (มหาชน) 

▪ นกัวิเคราะหก์ารเงิน Mitr Phol Corp., 
Ltd. 

▪ Technical Supervisor บริษัท ซีเมนส ์
จ ากดั 

ผูจ้ดัการกองทนุ 

(ตราสารทนุ) 
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ชื่อ - สกลุ ประวตัิการศกึษา ประสบการณท์ างาน หนา้ที่รบัผดิชอบ 

คณุบญัชา จึงวฒันกิจ ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

▪ ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
ธนบรุี 

▪ ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส ฝ่ายจดัการ
กองทนุตราสารทนุ บลจ.วรรณ จ ากดั 

▪ ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส ฝ่ายจดัการ
กองทนุตราสารทนุ บลจ. วรรณ จ ากดั 

▪ ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุ บลจ.วรรณ จ ากดั 
▪ นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ บลจ. วรรณ จ ากดั 
▪ วิศวกร บริษัท ฟจูิครูะ จ ากดั 

ผูจ้ดัการกองทนุ  
(ตราสารทนุ) 

คณุจารุภทัร ศรีจ าเริญ ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

▪ ปริญญาตรี การเงิน การธนาคาร 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

▪ ผูจ้ดัการกองทนุ ฝ่ายจดัการกองทนุตรา
สารทนุ บลจ. วรรณ จ ากดั 

▪ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้บลจ.วรรณ 
 จ ากดั 

▪ ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้
บลจ.วรรณ จ ากดั 

▪ Wealth Research บล.เอเชีย เวลท ์
▪ Investment Analyst บริษัท ไทยศรี
ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

▪ Sales Executive บล. เคจีไอ    
▪ Investment Analyst บลจ.วรรณ 

ผูจ้ดัการกองทนุ  
(ตราสารทนุ) 

 
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   โทร 0-2658-8888 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  โทร 0-2658-5050 

• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน)    โทร 0-2626-7268-75 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์พาย จ ากดั (มหาชน)     โทร 0-2205-7000 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   โทร 0-2635-1718 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอก็ซส์ปรงิ จ ากดั    โทร 0-2695-5000 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเชียพลสั จ ากดั (มหาชน)    โทร 0-2680-1234 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์อินโนเวสท ์เอกซ ์จ ากดั    โทร 02-949-1999 , 02-949-1234 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน)    โทร 0-2659-7382-4 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์ทรีนิตี ้จ ากดั     โทร 0-2343-9500 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน)    โทร 0-2217-8852 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั   โทร 0-2657-7171 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์ซีจเีอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั   โทร 02-841-9000 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน)   โทร 0-2660-5429 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน)   โทร 0-2305-9559 
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• บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จ ากดั (มหาชน)    โทร 0-2684-8888 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์โนมรูะพฒันสิน จ ากดั (มหาชน)   โทร 0-2638-5000 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  โทร 0-2659-8215 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์ดาโอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   โทร 0-2648-1111 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากดั     โทร 0-2672-5999 

• บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั   โทร 0-2660-6688 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)    โทร 0-2231-3777 

• ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)    โทร 0-2359-0000 

• บรษิัท แรบบิท ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)    โทร 0-2648-3786 

• ธนาคารไทยเครดติเพื่อรายย่อย จ ากดั (มหาชน)    โทร 0-2697-5454 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอวี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)    โทร 0-2658-5800 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   โทร 02-088-9999 

• ธนาคารออมสิน       โทร 0-2299-8000 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ากดั (มหาชน)    โทร 02-820-0100 

• บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอเชีย เวลท ์จ ากดั   โทร 02-880-6000 

• บรษิัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน)   โทร 02-723-4000 

• บรษิัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จ ากดั    โทร 02-223-2288 

• บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จ ากดั  โทร 0-2861-5508 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)   โทร 02-352-5100 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์ไพนเ์วลทโ์ซลชูั่น จ ากดั    โทร 02-095-8999 

• ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)    โทร 0-2230-5967 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน)   โทร 02-660-6688 

• บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวลท ์รีพบับลิค จ ากดั  โทร 02-266-6697 

• ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)     โทร 02-470-1959, 091-879-3549 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั    โทร 02-009-8020 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)    โทร 02-696-0577 

• บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากดั  โทร 02-107-1860 

• บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จ ากดั  โทร 063-925-2755 

• ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)     โทร 02-544-4904 

• บรษิัท เมืองไทยประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน)    โทร 1867, 1868 

• บรษิัท เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)   โทร 0-2257-9999 

• บรษิัทหลกัทรพัยเ์อสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ ากดั    โทร 02-022-1440 

• ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)     โทร 1572 
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• ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)     โทร 02-208-4840 

• บรษิัท ฟิลลิปประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)    โทร 02-022-5865 

• บรษิัทหลกัทรพัยจ์ีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั   โทร 02-088-8888 

• ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน)     โทร 02-633-6173 

• ธนาคา ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน)     โทร 02-638-8296 

• บรษิัท โตเกียวมารีนประกนัชวีิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  โทร 02-650-1400 

• บรษิัท เมืองไทยประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน)    โทร 1766 

• บรษิัท ไทยสมทุรประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)    โทร 02-261-2300 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากดั     โทร 02-633-6000 กด 5 

• บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จ ากดั   โทร 02-016-8600 #1300 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั     โทร 02-508-1567 

• บรษิัท เอไอเอ จ ากดั      โทร 02-296-8563 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์สยามเวลธ ์จ ากดั     โทร 02-430-6543 ต่อ 9301, 9401 

• บรษิัท ไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)    โทร 02-246-9687 

• บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เทรเชอรสิต ์จ ากดั  โทร 02-061-9621 

• บรษิัทหลกัทรพัยค์ิงสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน)    โทร 02-829-6293 

• ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)     โทร 02-111-1111 

• บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จ ากดั โทร 02-114-6612 

• บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไอรา่ จ ากดั    โทร 02-038-4499 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์เคเคพี ไดม ์จ ากดั     ติดต่อ Contact@dime.co.th 

• บรษิัทหลทัรพัยจ์ดัการกองทนุ เอก็ซส์ปรงิ จ ากดั    โทร 02-030-3730 
 

บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนใน
ภายหลังโดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุน การขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติม 
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนดงักล่าวอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วาม
เห็นชอบเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนของกองทุน โดยผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนที่ไดร้ับการ
แต่งตัง้จะตอ้งปฏิบตัิงานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดียวกนักบัผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนที่ปฏิบตัิหนา้ที่อยู่ก่อนแลว้ 
 

 นายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั  โทรศพัท ์0-2659-8888 
 

 ผู้ดูแลผลประโยชน ์
ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)โทรศพัท ์0-2470-1952 
หมายเหตุ : นอกจากหนา้ที่ตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยังมีหนา้ที่ตาม
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กฎหมายในการรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ย 
 

 รายชื่อผู้สอบบัญช ี
นาย ประวิทย ์วิวรรณธนานตุร ์
นาย เทอดทอง เทพมงักร 
นาย อดุม ธนรูตันพ์งศ ์
นางสาว ชมภนูชุ แซ่แต ้
นางสาว ชตุมิา วงษศ์ราพนัธช์ยั  
แห่งบรษิัท พีวี ออดิท จ ากดั โทรศพัท ์0-2645-0080 
บริษัทจดัการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีในภายหลงั โดยผูส้อบบญัชีดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลที่ไดร้บั
ความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1AMSET50        33  

 ข้อมูลอืน่ ๆ  

 วิธีการซือ้ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
1. ราคาของหน่วยลงทนุที่เสนอขายครัง้แรก :  10 บาท 
 
2. มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก :      

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. 1AMSET50-RA 1,000 บาท 

2. 1AMSET50-RD ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร 

3. 1AMSET50-IA ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร 

4. 1AMSET50-ID 5,000,000 บาท 

5. 1AMSET50-RU 1 บาท 

 
3. มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป :   

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. 1AMSET50-RA 1,000 บาท 

2. 1AMSET50-RD ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร 

3. 1AMSET50-IA ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร 

4. 1AMSET50-ID 1,000,000 บาท 

5. 1AMSET50-RU 1 บาท 

 
4. มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน :    

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. 1AMSET50-RA ไม่ก าหนด 

2. 1AMSET50-RD ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร 

3. 1AMSET50-IA ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร 

4. 1AMSET50-ID ไม่ก าหนด 

5. 1AMSET50-RU ไม่ก าหนด 

 
5. จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน :   

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. 1AMSET50-RA ไม่ก าหนด 
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2. 1AMSET50-RD ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร 

3. 1AMSET50-IA ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร 

4. 1AMSET50-ID ไม่ก าหนด 

5. 1AMSET50-RU ไม่ก าหนด 

 
6. มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า :   

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. 1AMSET50-RA ไม่ก าหนด 

2. 1AMSET50-RD ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร 

3. 1AMSET50-IA ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร 

4. 1AMSET50-ID ไม่ก าหนด 

5. 1AMSET50-RU ไม่ก าหนด 

 
7. จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า :   

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. 1AMSET50-RA 100 หน่วย 

2. 1AMSET50-RD ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร 

3. 1AMSET50-IA ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร 

4. 1AMSET50-ID 100 หน่วย 

5. 1AMSET50-RU ไม่ก าหนด 

 
ทัง้นี ้ก่อนเปิดใหบ้ริการชนิดหน่วยลงทุนเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์
ของบรษิัทจดัการ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัลด ยกเวน้หรือเปล่ียนแปลงจ านวนหรือมูลค่าขั้นต ่าขา้งตน้ตามขอ้ 2. – 7. (ถา้มี) ใน
อนาคต โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งนี ้เพื่อประโยชนข์องกองทุนและผูถื้อหน่วยเป็นส าคญั โดย 
บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบโดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจแกไ้ขโครงการจดัการเพื่อเพิ่มเติมชนิดหน่วยลงทุนประเภทอื่นไดใ้นภายหลงั โดยจะไม่กระทบสิทธิ
ประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน และโดยไดร้บัความเห็นชอบการแกไ้ขโครงการจดัการจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิปรบัลดมลูค่าขัน้ต ่าการท ารายการจากการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งเกิดจากการ
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ส่งเสริมการขายของบริษัทจดัการหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน โดยขึน้กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และสามารถรบัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยแ์ละการผิดนดัช าระหนีไ้ด  ้ 
 
ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนและใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนเปิด ไดท้ี่
ท  าการทกุแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนในวนัและเวลาท าการ 

 
ท่านสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แต่เวลา 09.00 - 15.30 น. ของทกุวนัท าการของธนาคารพาณิชย ์โดยสามารถสั่งซือ้ 
หน่วยลงทนุไดท้ี่บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ โทรศพัท ์0-2659-8888 กด 1 (ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนนุ 
ธุรกิจ) หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วย 
 
ทัง้นี ้การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ภายหลงัเวลา 15.30 น. ของวนัท าการขายหน่วยลงทนุใด ใหถื้อว่าเป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
ในวนัท าการขายหน่วยลงทนุถดัไป   

 
ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต ์หรือค าสั่งหกับญัชีธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้น
เขตหักบัญชีเดียวกับบริษัทจัดการหรือส านักงานของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนที่รบัค าสั่งซือ้เท่านั้น เพื่อเขา้บัญชี
ต่อไปนี ้

 
ในกรณีที่ช  าระดว้ยเช็ค ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งลงวนัท่ีที่สั่งซือ้และขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายบญัชีจองซือ้ของกองทนุ บญัชีกลางที่บรษิัท
จัดการเปิดขึน้เพื่อการโอนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน หรือบัญชีอื่นที่บริษัทจดัการเปิดขึน้ พรอ้มทั้งเขียนชื่อนามสกุล สถานที่
ติดต่อ และหมายเลขโทรศพัท ์ลงบนดา้นหลงัของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อ หลงัจากที่ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบั
ซือ้คืนไดร้บัช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุแลว้ ผูส้ั่งซือ้จะไดร้บัหลกัฐานการรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นหลกัฐานการช าระเงิน 

ช่ือบัญชี ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขทีบ่ัญชี 

บญัชีจองซือ้กองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั กรุงเทพ สยามสแควร ์ กระแสรายวนั 152-3-11123-3 

บญัชีจองซือ้กองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั กรุงศรีอยธุยา สยามสแควร ์ กระแสรายวนั 123-0-03671-7 

บญัชีจองซือ้กองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั กสิกรไทย สยามสแควร ์ กระแสรายวนั 26-1-09287-5 

บญัชีจองซือ้กองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั ไทยพาณิชย ์ สยามสแควร ์ กระแสรายวนั 038-3-07483-3 

บญัชีจองซือ้กองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั กรุงไทย สยามสแควร ์ กระแสรายวนั 052-6-08671-8 

บญัชีจองซือ้กองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั ทหารไทยธนชาต ส านกังานใหญ ่ กระแสรายวนั 001-1-54342-8 

บญัชีจองซือ้กองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั ไทยเครดิต  ส านกังานใหญ ่ กระแสรายวนั 777-1-005-00-6 

บญัชีจองซือ้กองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์ ส านกัลมุพิน ี กระแสรายวนั 889-1-01067-2 

บญัชีจองซือ้กองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั ยโูอบี  สยามสแควร ์ กระแสรายวนั 772-3-63112-6 

บญัชีจองซือ้กองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั ซีไอเอ็มบี สาขาสีลม กระแสรายวนั 800-0-19697-3 

บญัชีจองซือ้กองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั ทิสโก ้ ส านกังานใหญ ่ กระแสรายวนั 00011140050610 

บญัชีจองซือ้กองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั ออมสิน สยามสแควร ์ กระแสรายวนั 000000445072 

บญัชีจองซือ้กองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั เกียรตินาคิน ส านกังานใหญ ่ กระแสรายวนั 100-0-00238-2 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรบัปรุง เปล่ียนแปลง และ/หรือเพิ่มวิธีการ รวมถึงวันและเวลาท าการรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุในอนาคต หรือเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลงทุน การท าธุรกรรม
ซือ้ขายหลกัทรพัย ์การช าระราคา หรือธุรกรรมอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งของกองทุน ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศเพื่อแจง้ใหผู้ถื้อ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 15 วนั เวน้แต่กรณีที่การเปล่ียนแปลงนัน้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน/ผูล้งทุนทั้ง
ปวง บริษัทจดัการจะประกาศเพื่อแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 1 วนั หรือในกรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได ้หรือกรณีจ าเป็น
และสมควร บรษิัทจดัการจะแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยพลนั 

 

• การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

1. การขายหน่วยลงทนุคร้ังแรก  
บรษิัทจดัการจะจ าหน่ายหนว่ยลงทนุของโครงการจดัการกองทนุเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ใหป้ระชาชนทั่วไป ในราคาหน่วย
ลงทนุละ 10.00 บาท (ไม่คดิค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุครัง้แรก) โดยจะด าเนินการเสนอขายเอง หรือเสนอขายผ่าน
ตวัแทนสนบัสนนุ 

2. การสั่งซือ้หน่วยลงทุน  
ในการเสนอขายครัง้แรก ผูส้ั่งซือ้ตอ้งสั่งซือ้อย่างต ่า 10,000 บาท โดยกรอกรายละเอียดในแบบค าขอเปิดบญัชกีองทนุเปิด
และใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหค้รบถว้นชดัเจน และยื่นเอกสารทัง้หมดพรอ้มเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนที่บรษิัทจดัการ
หรือตวัแทนสนบัสนนุ โดยบรษิัทจดัการหรือตวัแทนสนบัสนนุ ที่รบัค าสั่งซือ้ จะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ไวเ้ป็นหลกัฐาน  

3. การรับช าระและการเก็บรักษาเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ  
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุสามารถช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการ หรือตัวแทนสนบัสนนุ โดยช าระเป็นเงินสด เชค็ 
ดราฟต ์ค าสั่งจา่ยเงินของธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกนักบับรษิัทจดัการ หรือตวัแทนสนบัสนนุท่ี
รบัค าสั่งซือ้เท่านัน้ โดยจะตอ้งลงวนัท่ีที่สั่งซือ้และขดีครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายบญัชีจองซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
ในกรณีที่ช  าระดว้ยเช็ค ผูส้ั่งซือ้ตอ้งเขียนชื่อนามสกลุ สถานท่ีติดตอ่ และหมายเลขโทรศพัท ์ลงบนดา้นหลงัของเชค็เพื่อความ
สะดวกในการติดต่อ หลงัจากที่ตวัแทนสนบัสนนุ ไดร้บัช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ ผูส้ั่งซือ้จะไดร้บัหลกัฐานการรบัค า
สั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นหลกัฐานการช าระเงิน  

ผูส้ั่งซือ้ที่ไดช้ าระค่าซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพิกถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้  
บรษิัทจดัการ และ/หรือ ตวัแทนสนบัสนนุ จะน าเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุฝากเขา้บญัชีเงินฝากที่บรษิัทจดัการเปิดไว ้ส าหรบั
ดอกเบีย้ที่เกดิขึน้ (ถา้ม)ี ทางบรษิัทจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นผลประโยชนข์องกองทนุรวม  

4. การจัดสรรหน่วยลงทนุ  
ในกรณีที่การเสนอขายครัง้แรกมผีูส้ั่งซือ้ไม่เกิน 200 ลา้นหนว่ย ผูส้ั่งซือ้ทกุคนจะไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุตามจ านวนท่ี
สั่งซือ้ ในกรณีที่การเสนอขายครัง้แรกมีผูส้ั่งซือ้เกินกว่าจ านวนท่ีเสนอขาย บรษิัทจดัการอาจด าเนินการจดัสรรหน่วยลงทนุ 
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โดยใหอ้ยูใ่นดลุยพินจิของบรษิัทจดัการ โดยใชห้ลกัการสั่งซือ้ก่อนไดก้่อน ตามวนัท่ีไดร้บัใบค าสั่งซือ้พรอ้มเงินคา่ซือ้หน่วย
ลงทนุเต็มจ านวน  

5. การคืนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ  
บรษิัทจดัการจะด าเนินการใหม้กีารจดัส่งเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยไม่มีดอกเบีย้คืนใหผู้ส้ั่งซือ้ที่ไม่ไดร้บัการจดัสรร ภายใน 15 
วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัปิดรบัการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรก  

ในกรณีที่บรษิัทจดัการตอ้งยตุิโครงการหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก เนื่องจากไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทนุ
ใหแ้ก่ประชาชนไดถ้ึงสิบราย หรือจ าหน่ายหน่วยลงทนุไดม้ีมลูคา่นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท บรษิัทจดัการจะด าเนินการใหม้กีาร
คืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุภายใน 1 เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้สดุ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก เวน้แต่บรษิัทจดัการจะไดร้บัอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ด  าเนินโครงการต่อไปได ้

 

• การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก 

1. การขายหน่วยลงทนุโดยผ่านบริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
 
(1) ผูล้งทนุสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดท้ี่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนทกุวนัท าการ ตัง้แตเ่วลา  
09.00 - 15.30 น. ตามราคาขายหน่วยลงทนุซึง่จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุท่ีค านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้  
เป็นเกณฑใ์นการค านวณ และเป็นราคาที่รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ โดยบรษิัทจดัการจะก าหนดวนัเริ่มท าการซือ้
ขายหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัท าการหลงัจากวนัยื่นค าขอจดทะเบยีนกองทนุรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
การสั่งซือ้หน่วยลงทนุโดยผ่านบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนภายหลงัเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้
ขายหน่วยลงทนุใด หรือการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวนัหยดุท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ใหถื้อวา่เป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวนั
ท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไป ตามราคาขายหนว่ยลงทนุซึ่งจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุท่ีค านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุถดัไปนัน้ เป็นเกณฑใ์นการค านวณและเป็นราคาที่รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
(2) ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้โดยระบเุป็นจ านวนขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก หรือการสั่งซือ้ครัง้ถดัไปของหน่วยลงทนุแต่ละชนิด 
บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุของแต่ละชนดิหน่วยลงทนุ (ถา้มี) หรือนอ้ยกวา่ตามที่บรษิัทจดัการพิจารณา
เห็นสมควร โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุและแบบค าขอเปิดบญัชกีองทนุเปิด (ส าหรบัการซือ้ครัง้
แรก) ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน และยื่นเอกสารทัง้หมดพรอ้มเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเตม็จ านวนท่ีบรษิัทจดัการหรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน โดยบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน ที่รบัค าสั่งซือ้จะสง่มอบหลกัฐาน
การรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้ไวเ้ป็นหลักฐาน  
 
ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถส่งค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางโทรสารได ้ซึ่งผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีตอ้งการส่งค าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุผ่านทางโทรสาร จะตอ้งแสดงความจ านงโดยการกรอกแบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิารซือ้ขายหนว่ยลงทนุทางโทรสาร 
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พรอ้มทัง้ลงนามและแนบเอกสารหลกัฐานตามที่บรษิัทจดัการก าหนด และจะตอ้งปฏิบตัติามเงื่อนไขที่บรษิัทจดัการระบไุวใ้น
ค าขอใชบ้รกิารดงักล่าว และผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีตกลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านทางโทรสาร จะตอ้งยอมรบัและผกูพนั
ตามเงื่อนไขและวธีิการท่ีก าหนดไวใ้นค าขอใชบ้รกิารดงักลา่ว และ/หรือ ที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงในอนาคต ซึง่รวมถึง
การยอมรบัความเส่ียงใดๆ ที่อาจเกิดขึน้อนัเนื่อง มาจากความขดัขอ้งของระบบ 
 
ในกรณีที่การสั่งซือ้หน่วยลงทนุมจี านวนมากกวา่เงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทนุโดยใหอ้ยูใ่นดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ โดยใช้
หลกัการสั่งซือ้ก่อนไดก้่อน ตามวนัและเวลาที่ไดร้บัใบค าสั่งซือ้พรอ้มเงินค่าซือ้เตม็จ านวน และในกรณีที่การสั่งซือ้พรอ้มกนั 
บรษิัทจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัสว่นจ านวนเงินท่ีสั่งซือ้เขา้มา  
 
ในการสั่งซือ้ ผูส้ั่งซือ้รบัรองที่จะซือ้หน่วยลงทนุตามจ านวนท่ีสั่งซือ้หรือนอ้ยกวา่ที่สั่งซือ้ไวต้ามที่บรษิัทจดัการจะพิจารณา  
จดัสรรให ้โดยไม่เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการสั่งซือ้ดงักล่าว และยินยอมรบัเงินคืนโดยไม่มีดอกเบีย้ในกรณีที่ไม่ไดร้บัการ
จดัสรรตามจ านวนเงินท่ีสั่งซือ้ โดยบรษิัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท า
การ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสั่งซือ้หน่วยลงทนุจ านวนนัน้ โดยช าระเป็นเชค็ขีดครอ่มเฉพาะสั่งจา่ยในนามผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ  
 
(3) ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต ์หรือค าสั่งหกับญัชีธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได ้
ในเขตหกับญัชเีดียวกบับรษิัทจดัการหรือส านกังานของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน ที่รบัค าสั่งซือ้เทา่นัน้ โดยในกรณี 
ที่เป็นเชค็หรือดราฟต ์จะตอ้งลงวนัท่ีที่สั่งซือ้และขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายบญัชีจองซือ้หรือบญัชกีองทนุท่ีบรษิัทจดัการเปิดขึน้  
 
ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอื่นซึ่งบรษิัทจดัการเป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการ เพื่อซือ้หน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดวรรณเอเอม็เซ็ท 50 บรษิัทจดัการอาจด าเนนิการใหม้ีการหกักลบกนัได ้ 
 
(4) ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสดหรือเชค็ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
เดียวกนั บรษิัทจดัการจะถือเอาวนัท่ีผูส้ั่งซือ้ช าระเงินพรอ้มหลกัฐานการสั่งซือ้เป็นวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเชค็หรือดราฟต ์ท่ีไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
เดียวกนั บรษิัทจดัการจะถือเอาวนัท าการถดัจากวนัท่ีไดร้บัหลกัฐานการสั่งซือ้เป็นวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  
 

(5) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟตด์งักล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นครัง้แรก ไม่วา่ดว้ยเหตใุดบรษิัทจดัการจะยกเลิกค าสั่งซือ้
นัน้ๆ ทนัที พรอ้มทัง้แจง้ผูส้ั่งซือ้หรือด าเนินการใหผู้ส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน ที่รบัค าสั่งซือ้แจง้ผูส้ั่งซือ้ทางโทรศพัท์ หรือ
ดว้ยวิธีการอื่นใด ภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ โดยผู้ลงทนุท่ีจะสั่งซือ้ตอ้งกรอกรายละเอยีดใน
ค าสั่งซือ้ใหมเ่พื่อส่งใหแ้ก่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน  
 
(6) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ทางไปรษณียภ์ายใน 5 วนัท าการ 
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นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  
 
ทัง้นี ้สิทธิในหน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดท้ าการบนัทึกรายการสั่งซือ้ 
หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  
 
(7) ผูส้ั่งซือ้ที่ไดช้ าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพิกถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้ 
 
(8) การเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุท่ีขายไดแ้ลว้ จะกระท าในวนัท าการถดัจากวนัค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุจ านวนนัน้  

(9) บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่บรษิัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสั่งซือ้ 
ดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุรวมหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทนุหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทาง
กฎหมายของบรษิัทจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้  
 
2. การขายหน่วยลงทนุโดยผ่านระบบโทรศัพท ์(บริษทัจัดการจะแจ้งให้ทราบเม่ือเปิดให้บริการและเม่ือได้รับ
ความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ)  
 
(1) ผูล้งทนุประเภทบคุคลธรรมดาที่ตอ้งการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบโทรศพัทส์ามารถตดิต่อขอใชบ้รกิารไดท้ี่บรษิัท  
จดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน ที่รบัค าสั่งซือ้ โดยกรอกรายละเอยีดตา่งๆ ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจนใน 
แบบค าขอใชบ้รกิารผ่านระบบโทรศพัท ์พรอ้มทัง้กรอกรายละเอยีดต่างๆ ในแบบหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝาก (เฉพาะผูท้ี่ 
ยงัไม่เคยกรอกแบบฟอรม์ดงักล่าว) ทัง้นี ้บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน ที่รบัค าสั่งซือ้จะส่งมอบเอกสาร
ประกอบการใชบ้รกิารผ่านระบบโทรศพัทใ์หแ้ก่ผูล้งทนุเพื่อเป็นคู่มอืประกอบส าหรบัการใชบ้รกิารผ่านระบบโทรศพัท ์โดยผู้
ลงทนุจะสามารถสั่งซือ้ผ่านระบบโทรศพัทไ์ดเ้มื่อแบบหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝากไดร้บัการอนมุตัิจากทางธนาคารและ
บรษิัทจดัการไดอ้อกเลขรหสัประจ าตวัใหแ้ลว้เทา่นัน้  
 
(2) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทนุโดยระบเุป็นจ านวนขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก หรอืการสั่งซือ้ครัง้ถดัไปของ
หน่วยลงทนุแต่ละชนิด บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุของแต่ละชนดิหน่วยลงทนุ (ถา้มี) หรือนอ้ยกว่าตามที่
บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นสมควร ตามขัน้ตอนการท ารายการท่ีระบไุวใ้นเอกสารประกอบการใชบ้รกิารผ่านระบบโทรศพัทใ์ห้
ครบถว้น โดยบรษิัทจดัการจะหกัเงินตามจ านวนเงินท่ีสั่งซือ้หน่วยลงทนุจากบญัชีเงินฝากที่ผูส้ั่งซือ้ระบไุวใ้นแบบหนงัสือ
ขอใหห้กับญัชเีงินฝาก หากบรษิทัจดัการไม่สามารถหกัเงินคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุจากบญัชเีงินฝากของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุได้
ไม่ว่าดว้ยเหตใุดกต็าม บรษิัทจดัการจะยกเลิกค าสั่งซือ้นัน้ๆ ทนัที  
 
ในกรณีที่การสั่งซือ้หน่วยลงทนุมจี านวนมากกวา่เงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทนุโดยใหอ้ยูใ่นดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ โดยใช้
หลกัการสั่งซือ้ก่อนไดก้่อนตามวนัและเวลาที่ไดร้บัค าสั่งซือ้ พรอ้มเงินคา่ซือ้เต็มจ านวน  
 
ในกรณีที่สั่งซือ้พรอ้มกนั บรษิัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนเงินท่ีสั่งซือ้เขา้มา  
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ในการสั่งซือ้ ผูส้ั่งซือ้รบัรองที่จะซือ้หน่วยลงทนุตามจ านวนท่ีสั่งซือ้หรือนอ้ยกวา่ที่สั่งซือ้ไวต้ามที่บรษิัทจดัการจะพิจารณา
จดัสรรให ้โดยไม่เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการสั่งซือ้ดงักล่าว และยินยอมรบัเงินคืนโดยไม่มีดอกเบีย้ในกรณีที่ไม่ไดร้บัการ
จดัสรรตามจ านวนท่ีสั่งซือ้ โดยบรษิัทจดัการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท า
การ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสั่งซือ้หน่วยลงทนุจ านวนนัน้ โดยช าระเป็นเชค็ขีดครอ่มเฉพาะสั่งจา่ยในนามผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
 
(3) การสั่งซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใด ใหถื้อว่าเป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใน 
วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้ ตามราคาขายหนว่ยลงทนุซึ่งจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุท่ีค านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุนัน้ๆ เป็นเกณฑใ์นการค านวณและเป็นราคาที่รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
การสั่งซือ้หน่วยลงทนุภายหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดหรือการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวนัหยดุท าการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุใหถื้อว่าเป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไป ตามราคาขายหน่วยลงทนุซึง่จะ
ใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุท่ีค านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไปนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณและเป็นราคาที่
รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
(4) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ทางไปรษณียภ์ายใน 5 วนัท าการ 
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยจะใชห้ลกัฐานท่ีปรากฏกบับรษิัทจดัการเทา่นัน้เป็นหลกัฐานในการท า
รายการท่ีถกูตอ้งและใชอ้า้งอิงได ้ 
 
ทัง้นี ้สิทธิในหน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดท้ าการบนัทึกรายการสั่งซือ้ 
หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  
 
(5) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีไดท้ ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบโทรศพัทค์รบถว้นสมบรูณแ์ลว้จะเพิกถอนการสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุและขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้เวน้แตก่รณีที่เกดิขอ้ผิดพลาดเนื่องจากระบบโทรศพัท ์และไดร้บัความยินยอม
จากบรษิัทจดัการแลว้  
 
(6) บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่บรษิัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสั่งซือ้  
ดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุรวมหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทนุหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทาง
กฎหมายของบรษิัทจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้  
 
3. การขายหน่วยลงทนุโดยหกัเงนิจากบัญชีเงนิฝาก  
 
(1) ผูล้งทนุสามารถขอใหบ้รษิัทจดัการท าการหกัเงินจากบญัชเีงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดตามระยะเวลาที่
ก าหนด ดว้ยการยินยอมใหบ้รษิทัจดัการแจง้ธนาคารใหด้  าเนินการหกับญัชเีงินฝากของผูล้งทนุเพื่อซือ้หน่วยลงทนุดว้ย
จ านวนเงินท่ีเท่ากนัในแต่ละเดือน โดยผูล้งทนุสามารถแจง้ความจ านงและกรอกรายละเอียดในแบบหนงัสือขอใหห้กับญัชี
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เงินฝาก (เฉพาะผูท้ี่ยงัไมเ่คยกรอกแบบฟอรม์ดงักล่าว) และแบบหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทนุตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดที่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน  
 
ทัง้นี ้ผูล้งทนุจะสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวิธีนีไ้ด ้ก็ต่อเมื่อแบบหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝากไดร้บัการอนมุตัิจาก
ธนาคารแลว้เทา่นัน้  
 
(2) ผูล้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งระบชุื่อ “กองทนุเปิดวรรณเอเอม็เซท็ 50” และจ านวนเงินท่ีตอ้งการสั่งซือ้ในแต่ละครัง้เป็น
จ านวนตามที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นสมควร บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุของแตล่ะชนิดหน่วยลงทนุ (ถา้
มี)  เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ตามระยะเวลาที่บรษิัทจดัการจะก าหนดต่อไป ในแบบหนงัสือ
ขอใหห้กับญัชเีงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทนุตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไดร้บัหน่วยลงทนุในราคาขาย
หน่วยลงทนุท่ีค านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑแ์ละเป็นราคาที่รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 
ในกรณีที่ระยะเวลาที่บรษิัทจดัการก าหนดเป็นวนัหยดุท าการ บรษิัทจดัการจะท าการหกับญัชีเงินฝากของผูส้ั่งซือ้หน่วย
ลงทนุในวนัท าการถดัไป  
 
(3) ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุโดยหกับญัชเีงินฝากช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต ์หรอืตั๋วแลกเงิน ที่ไม่
สามารถน าฝากเพื่อเรยีกเก็บเงินไดใ้นวนัท่ีมกีารหกับญัชี บรษิัทจดัการจะไม่ด าเนินการหกับญัชเีพื่อซือ้หน่วยลงทนุ โดย
บรษิัทจดัการจะหกัเงินจากบญัชเีงินฝากของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีมีเงินครบตามที่ระบไุวใ้นแบบหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงิน
ฝากตามระยะเวลาที่ก าหนดเทา่นัน้ หากเงินในบญัชเีงินฝากไม่เพยีงพอท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบไุวใ้นแบบหนงัสือขอให้
หกับญัชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทนุตามระยะเวลาที่ก าหนด บรษิทัจดัการจะไม่หักเงินในงวดนัน้ๆ แต่จะท าการหกับญัชีเงิน
ฝากในงวดถดัไป และจะไม่หกัยอ้นหลงัส าหรบังวดบญัชีที่บญัชเีงินฝากมเีงินไมเ่พียงพอ  
 
(4) ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุโดยหกับญัชเีงินฝากตอ้งการแกไ้ขการหกับญัชเีงินฝาก ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งขอยกเลิก
การใชแ้บบหนงัสือขอใหห้กับญัชเีงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทนุตามระยะเวลาที่ก าหนดฉบบัเดมิ และกรอกแบบหนงัสือขอให้
หกับญัชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทนุตามระยะเวลาที่ก าหนดฉบบัใหม่ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนที่จะมกีารหกับญัชี  
 
(5) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ทางไปรษณียภ์ายใน 5 วนัท าการ 
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทนุ โดยจะใชห้ลกัฐานที่ปรากฏกบับรษิัทจดัการเท่านัน้เป็นหลกัฐานในการท า
รายการท่ีถกูตอ้งและใชอ้า้งอิงได ้ 
 
ทัง้นี ้สิทธิในหน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดท้ าการบนัทึกรายการสั่งซือ้ 
หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  
 
(6) เมื่อบรษิัทจดัการไดห้กับญัชีเงินฝากของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุแลว้ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะเพกิถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและ
ขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้ 
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(7) การเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุท่ีขายไดแ้ลว้ จะกระท าในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทนุจ านวนนัน้  
(8) บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสั่งซือ้  
ดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุรวมหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทนุหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทาง
กฎหมายของบรษิัทจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้  
 
4. การขายหน่วยลงทนุโดยผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(Internet)  
 
(1) ผูล้งทนุท่ีตอ้งการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(Internet) จะตอ้งท าการเปิดบญัชีการขอใชบ้รกิารผ่าน 
Internet โดยผูล้งทนุจะสามารถใชบ้รกิารผ่าน Internet ไดต้่อเมื่อไดร้บัการอนมุตัิการเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุและไดร้บั
รหสัผ่าน (ตามขัน้ตอนการขอใชบ้รกิารผ่าน Internet) จากบรษิัทจดัการแลว้เทา่นัน้  
 
(2) การสั่งซือ้หน่วยลงทนุตัง้แต่เวลา 09.00 - 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใด ใหถื้อว่าเป็นการสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ ตามราคาขายหนว่ยลงทนุซึ่งจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุท่ีค านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ๆ เป็นเกณฑใ์นการค านวณและเป็นราคาที่รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
การสั่งซือ้หน่วยลงทนุโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(Internet) ภายหลงัเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ หรือ
การสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวนัหยดุท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ใหถื้อว่าเป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุถดัไป ตามราคาขายหน่วยลงทนุซึ่งจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุท่ีค านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไปนัน้ 
เป็นเกณฑใ์นการค านวณและเป็นราคาที่รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
(3) ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้โดยระบเุป็นจ านวนเงินขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก หรือการสั่งซือ้ครัง้ถดัไปของหน่วยลงทนุแต่ละ
ชนิด บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุของแต่ละชนดิหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี หรือนอ้ยกว่าตามที่บรษิัทจดัการพิจารณา
เหน็สมควร และการสั่งซือ้แต่ละครัง้จะตอ้งไมเ่กิน 10,000,000 บาท หรือจ านวนเงินอื่นใดที่จะเปล่ียนแปลงในอนาคต ซึง่
บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ โดยประกาศผ่านทาง website ของบรษิัทจดัการ ทัง้นี ้ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งกรอก
รายละเอียดตา่งๆ ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน พรอ้มทัง้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเตม็จ านวน 
 
ในกรณีที่การสั่งซือ้หน่วยลงทนุมจี านวนมากกวา่เงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทนุโดยใหอ้ยูใ่นดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ โดยใช้
หลกัการสั่งซือ้ก่อนไดก้่อน ตามวนัและเวลาที่ไดร้บัค าสั่งซือ้พรอ้มเงินคา่ซือ้เต็มจ านวน  
 
ในกรณีที่การสั่งซือ้พรอ้มกนั บรษิัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนเงินท่ีสั่งซือ้เขา้มา  
 
ในการสั่งซือ้ ผูส้ั่งซือ้รบัรองที่จะซือ้หน่วยลงทนุตามจ านวนท่ีสั่งซือ้หรือนอ้ยกวา่ที่สั่งซือ้ไวต้ามที่บรษิัทจดัการจะพิจารณา  
จดัสรรให ้โดยไม่เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการสั่งซือ้ดงักล่าว และยินยอมรบัเงินคืนโดยไม่มีดอกเบีย้ในกรณีที่ไม่ไดร้บัการ
จดัสรรตามจ านวนเงินท่ีสั่งซือ้ โดยบรษิัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวใหแ้ก่ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท า
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การ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสั่งซือ้หน่วยลงทนุจ านวนนัน้ โดยช าระเป็นเชค็ขีดครอ่มเฉพาะสั่งจา่ยในนามผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ  
 
(4) ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต ์ค าสั่งหกับญัชธีนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้น
เขตหกับญัชีเดยีวกบับรษิัทจดัการ หรือดว้ยวิธีอื่นใด โดยในกรณีที่เป็นเชค็หรือดราฟต ์จะตอ้งลงวนัที่ที่สั่งซือ้และขีดครอ่ม
เฉพาะสั่งจา่ยบญัชีจองซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบรษิัทจดัการเปิดขึน้ ทัง้นี ้ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งท าการยืนยนัการการช าระ
เงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุมายงับรษิทัจดัการ ภายในเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ๆ  
 
ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอื่นซึ่งบรษิัทจดัการเป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการ เพื่อซือ้ 
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 บรษิัทจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนัได ้ 
 
(5) ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสดหรือเชค็ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นวนัท าการเดียวกนั บรษิัท
จดัการจะถือเอาวนัท่ีผูส้ั่งซือ้ช าระเงินพรอ้มหลกัฐานการสั่งซือ้เป็นวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ  
 
ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเชค็หรือดราฟต ์ท่ีไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นวนัท าการเดียวกนั บรษิัท
จดัการจะถือเอาวนัท าการถดัจากวนัท่ีไดร้บัหลกัฐานการสั่งซือ้เป็นวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ  
 
(6) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟตด์งักล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นครัง้แรก ไม่วา่ดว้ยเหตใุดบรษิัทจดัการจะยกเลิกค าสั่งซือ้
นัน้ๆ ทนัที พรอ้มทัง้แจง้ผูส้ั่งซือ้หรือด าเนินการใหผู้ส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน ที่รบัค าสั่งซือ้แจง้ผูส้ั่งซือ้ทางโทรศพัท์ หรือ
ดว้ยวิธีการอื่นใด ภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนั้น โดยผูล้งทนุท่ีจะสั่งซือ้ตอ้งกรอกรายละเอยีดใน
ค าสั่งซือ้ใหมเ่พื่อส่งใหแ้ก่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน  
 
(7) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ทางไปรษณียภ์ายใน 5 วนัท าการ 
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  
 
ทัง้นี ้สิทธิในหน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดท้ าการบนัทึกรายการสั่งซือ้ 
หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  
 
(8) ผูส้ั่งซือ้ที่ไดช้ าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพิกถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้ 
 
(9) การเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุท่ีขายไดแ้ลว้ จะกระท าในวนัท าการถดัจากวนัค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุจ านวนนัน้  

(10) บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่บรษิัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสั่งซือ้  
ดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุรวมหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทนุหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทาง
กฎหมายของบรษิัทจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ 
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5. การขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชีวติ 
ผูล้งทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวติควบหน่วยลงทนุผ่านบรษิัทประกนัชวีิตได ้ตาม
รายละเอียดขอ้ก าหนดอื่นๆ ในขอ้ “การซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวติ” 

6 การสั่งซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมัติ (Auto Buy) ผ่านช่องทาง ONEAM Mobile Application  

(1) ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมตัิ (Auto Buy) ผ่านช่องทาง ONEAM Mobile Application ไดท้กุวนั
ท าการขายหนว่ยลงทนุภายในวนัและเวลาท าการของบรษิัทจดัการ โดยผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถก าหนดเป้าหมายราคาขาย
หน่วยลงทนุท่ีตอ้งการสั่งซือ้ไวล่้วงหนา้ได ้โดยค าสั่งดงักลา่วจะมีผลจนกวา่ราคาขายหน่วยลงทนุ เป็นไปตามเปา้หมายของ
ราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุก าหนดไว ้และบรษิัทจดัการสามารถหกัเงินอตัโนมตัิ (Direct Debit) จากบญัชีที่ผู้
ถือหน่วยลงทนุแจง้ความประสงคไ์วไ้ด ้หรือจนกวา่ผูถื้อหน่วยลงทนุจะยกเลิกค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมตัิ (Auto Buy) ตาม
รายละเอียดที่ก าหนด  
 
(2) ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทนุโดยระบจุ านวนมลูคา่ขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก หรือมลูค่าขัน้ต ่าของการ
สั่งซือ้ครัง้ถดัไป (แลว้แต่กรณี) บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (ถา้ม)ี ส าหรบัการสั่งซือ้แต่ละครัง้ หรือนอ้ยกว่า
ตามที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นสมควรและการสั่งซือ้แต่ละครัง้จะตอ้งไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อเลขที่ผูถื้อหน่วยลงทนุต่อ
กองทนุ หรือจ านวนอื่นใดที่จะเปล่ียนแปลงในอนาคต ซึง่บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ก่อนการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ ทัง้นีบ้รษิัทจดัการขอสงวนสิทธิปรบัปรุงรายละเอยีด
โครงการใหส้อดคลอ้งกบัรายละเอียดที่เปล่ียนแปลงไปโดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 
 
(3) ในกรณีที่ราคาขายหนว่ยลงทนุ เป็นไปตามเปา้หมายราคาขายหน่วยลงทนุท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุไดก้ าหนดไว ้บรษิัทจดัการ
จะด าเนินการหกับญัชีอตัโนมตัิ (Direct Debit) ตามที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้โดยผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บั
การยืนยนัการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และจ านวนหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัการจดัสรรในวนัท าการถดัจากวนัค านวณราคาที่บรษิัท
จดัการขายหน่วยลงทนุจ านวนนัน้  
 
ทัง้นี ้หากบรษิัทจดัการไม่สามารถหกับญัชเีงินฝากที่ผูถื้อหน่วยลงทนุแจง้ความประสงคไ์วไ้ดส้ าเรจ็เกินกว่า 3 ครัง้ติดต่อกนั
บรษิัทจดัการจะด าเนินการยกเลิกรายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมตัิ (Auto Buy) ที่ผูถื้อหน่วยลงทนุส่งซือ้ไวน้ัน้ทนัทีโดยถือ
ว่าผูถื้อหน่วยลงทนุมิไดป้ฏิบตัติามเงื่อนไขในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมตัิ (Auto Buy) และจะไม่มีการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทนุทราบล่วงหนา้ถึงการยกเลิกรายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมตัิ (Auto Buy) ดงักล่าว ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีประสงค์
จะสั่งซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมตัิ (Auto Buy) สามารถก าหนดเป้าหมายราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีตอ้งการสั่งซือ้ไวล่้วงหนา้ไดอ้ีก
ครัง้ ผ่านช่องทาง ONEAM Mobile Application ทกุวนัท าการขายหน่วยลงทนุภายในวนัและเวลาท าการของบรษิัทจดัการ 
 
อนึ่ง บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิเพิ่มเติมวิธีการช าระเงินดว้ยวธีิอื่นใดที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุในอนาคต โดยถือวา่การเพิ่มเติมวิธีการช าระเงินดงักล่าวไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วย
ลงทนุแลว้ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะแจง้ถงึวธีิการดงักลา่ว ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และปรบัปรุงรายละเอยีด
โครงการเพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้จะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ โดยจะประกาศผา่นทาง
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เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 
 
(4) ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งการยกเลิกค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมตัิ (Auto Buy) ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถยกเลิกค า
สั่งซือ้หน่วยลงทนุไดเ้มื่อค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุยงัไม่ไดเ้ขา้เปา้หมายราคาขายหน่วยลงทนุตามที่ผูถื้อหน่วยลงทนุได้ก าหนดไว ้
ภายในวนัและเวลาท าการของบรษิัทจดัการ ผ่านช่องทาง ONEAM Mobile Application เท่านัน้ 
 
ทัง้นี ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิเพิ่มเติมช่องทางในการใหบ้รกิาร การสั่งซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมตัิ (Auto Buy) ผ่านช่องทางอื่น
ได ้เช่น ผ่านทางอินเตอรเ์น็ต หรือบรษิัทจดัการ หรือตวัแทนจ าหน่าย เป็นตน้ อนัจะเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุในอนาคต โดยถือว่าการเพิม่เตมิช่องทางดงักล่าวไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้บรษิัท
จดัการจะแจง้ถงึช่องทางซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ๆ ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์อง
บรษิัทจดัการ และขอสงวนสิทธิปรบัปรุงรายละเอยีดโครงการเพื่อรองรบัการเพิ่มเติมช่องทางในการใหบ้รกิารสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุอตัโนมตัิ (Auto Buy) กบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าไดร้บัความเห็นขอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  
 
(5) เมื่อบรษิัทจดัการไดห้กับญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ผูถื้อหน่วยลงทนุจะเพิกถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอ
คืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้
 
(6) การเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุท่ีขายไดแ้ลว้ จะกระท าในวนัท าการถดัจากวนัค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุจ านวนนัน้ 
 
(8) บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่บรษิัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสั่งซือ้
ดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทนุและการบรหิารจดัการกองทนุรวม หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุ หรือต่อชื่อเสียงหรือ
ต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ  

7 การขายหน่วยลงทุนโดยวิธกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุในอนาคต 
บรษิัทจดัการอาจเพิม่เตมิวิธีการขายหน่วยลงทนุโดยวิธีอื่นๆ รวมถึงช่องทางการช าระเงินดว้ยวิธีอืน่ใดที่บรษิัทจดัการ
เห็นสมควร เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น วธีิการขายหนว่ยลงทนุผ่านทางเคานเ์ตอร์
ธนาคาร (Bill Payment) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(Telephone Banking) บรกิารธนาคารทางอเิล็กทรอนิกส ์(Internet 
Banking) เครื่องฝากถอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอนัจะเป็นการอ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุในอนาคต โดยถือวา่การเพิ่มเติมวิธีการขายหน่วยลงทนุดงักล่าวไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วย
ลงทนุแลว้ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะแจง้ถงึวธีิการขายหนว่ยลงทนุนัน้ๆ ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั โดย
จะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 
 

• การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
  
1. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
 
(1) ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไดท้ี่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนทุกวันท าการ 
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ภายในเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด ตามราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนที่ค  านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการ
ซือ้ขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการค านวณและเป็นราคาที่รบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชนแ์ลว้ โดยบริษัทจัดการจะ
ก าหนดวันเริ่มท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันท าการหลังจากวันยื่นค าขอจดทะเบียนกองทุนรวมต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนภายหลังระยะเวลาที่บริษัทจดัการ
ก าหนดในแต่ละวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ใหถื้อว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนถดัไป 
ตามราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนซึ่ง จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ค  านวณไดเ้มื่อสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนถัดไปนั้นเป็น
เกณฑใ์นการค านวณและเป็นราคาที่รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
(2) ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งกรอกรายละเอียดในใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน โดยระบจุ านวน
หน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจ านวนเงินที่ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้บัจากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจดัการหรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนที่รบัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ใหแ้ก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน  
 
ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารไดซ้ึ่งผูถื้อหน่วยลงทุนที่ตอ้งการส่งค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนผ่าน ทางโทรสาร จะตอ้งแสดงความจ านงโดยการกรอกแบบฟอรม์ค าขอใชบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พรอ้มทัง้ลงนามและแนบเอกสารหลกัฐานตามที่บรษิัทจดัการก าหนด และจะตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่บรษิัทจดัการ
ระบุไวใ้นค าขอใชบ้ริการดงักล่าว และผูถื้อหน่วยลงทุนที่ตกลงใชบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะตอ้งยอมรบั
และผกูพนัตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นค าขอใชบ้รกิารดงั กล่าว และ/หรือ ที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงในอนาคต 
ซึ่งรวมถึงการยอมรบัความเส่ียงใดๆ ที่อาจเกิดขึน้อนัเนื่องมาจากความขดัขอ้งของระบบ  
 
(3) ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจ านวนเงินที่ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้บัจากการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือมลูค่าหน่วยลงทุนหกัดว้ยค่าธรรมเนียม
การรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ของผูถื้อหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัท
จดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคท์ี่จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทนุนัน้  
 
อนึ่ง ในกรณีที่ค  าสั่งขายคืนใดๆที่จะมีผลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนในบญัชีกองทุนเปิดของผูถื้อหน่วยลงทุนรายนั้นๆลดลง
เหลือนอ้ยกว่าจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่าที่ก าหนด บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนทัง้หมด
เท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
(4) บริษัทจัดการจะแจง้ต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนใหท้ าการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทนุ หากถกูตอ้งนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะเป็นผูย้กเลิกหน่วยลงทนุดงักล่าวพรอ้มออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วย
ลงทนุส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ๆ  
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ทัง้นี ้สิทธิการขายคืนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดท้ าการบนัทึกรายการสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  
 
(5) บรษิัทจดัการจะด าเนินการใหม้กีารช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นั
ถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตามวิธีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุระบไุวใ้นแบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุเปิด  
 
(6) ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดย้ื่นค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน และ
บริษัทจดัการยงัไม่สามารถรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไดโ้ดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการของบริษัทจดัการ
ตามขอ้ "การไม่ขายไม่รบัซือ้คืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสั่ง" ผูถื้อหน่วยลงทนุอาจขอยกเลิกค าสั่งขายคืนของผูถื้อหน่วย
ลงทุนไดใ้นระหว่างวนัท าการใดที่บริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน ที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดย้ื่นค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การยกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณก์ต็่อเมื่อไดร้บัการอนมุตัิจากบรษิัทจดัการก่อน  
 
(7) การลดจ านวนหน่วยลงทนุท่ีรบัซือ้คืนจะกระท าในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุจ านวนนัน้  
 
(8) กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีไดร้อ้งขอใหบ้รษิัทจดัการออกใบหน่วยลงทนุแทนหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ตอ้งการขาย
คืนหน่วยลงทนุจ านวนนัน้ๆ ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งติดต่อบรษิัทจดัการโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบหน่วยลงทนุเป็นเวลาล่วงหนา้
ไม่นอ้ยกว่า 2 วนัท าการ ก่อนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนด าเนินการโอนหน่วยลงทุนจ านวน
นัน้ๆ เขา้ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุเสียก่อน  
 
2. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท ์(บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเม่ือเปิดให้บริการและเม่ือไดรั้บ
ความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ)  
 
(1) ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ไดก้รอกรายละเอียดในแบบค าขอใชบ้ริการผ่านระบบโทรศพัทแ์ลว้ ตอ้งการขายคืนหน่วยลงทุน ผ่าน
ระบบโทรศพัท ์จะตอ้งสั่งขายคืน โดยระบจุ านวนหน่วยลงทนุท่ีจะขายคืนหรือจ านวนเงินท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งการไดร้บัจาก
การขายคืน หน่วยลงทนุ ตามขัน้ตอนการท ารายการท่ีระบุไวใ้นเอกสารประกอบการใชบ้รกิารผ่านระบบโทรศพัท ์ใหค้รบถว้น 
โดยบรษิัทจดัการจะโอน เงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุเขา้บญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทนุตามที่ระบไุวใ้นแบบค าขอใชบ้รกิาร
ผ่านระบบโทรศพัท ์ภายในเวลา 5 วนัท า การนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน โดยผูถื้อลงทุนจะสามารถสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบโทรศพัท ์ไดเ้มื่อบรษิัทจดัการไดอ้อกเลขรหสัประจ าตวัใหแ้ลว้เท่านัน้  
 
ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจ านวนเงินที่ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้บัจากการขาย
คืนหน่วยลงทนุ มากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุหรือมลูค่าหน่วยลงทนุหกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้มี) ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ใน รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงคท์ี่จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  
 
อนึ่ง ในกรณีที่ค  าสั่งขายคืนใดๆที่จะมีผลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนในบญัชีกองทุนเปิดของผูถื้อหน่วยลงทุนรายนั้นๆลดลง



1AMSET50        48  

เหลือนอ้ยกว่า จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่าที่ก าหนด บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด
เท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
(2) การสั่งขายคืนหน่วยลงทนุทกุวนัท าการ ภายในเวลาที่บรษิัทจดัการก าหนด ใหถื้อว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุในวนั
ท าการซือ้ขาย หน่วยลงทนุนัน้ตามราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุซึ่งจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุท่ีค านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุนัน้ๆ เป็นเกณฑใ์นการค านวณและเป็นราคาที่รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนดในแต่ละวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ใหถื้อว่าเป็นการ
สั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนถัดไปตามราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่
ค  านวณได้เมื่อสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนถัดไปนั้นเป็นเกณฑ์ในการค านวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชนแ์ลว้  
 
(3) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะท าการตรวจสอบรายการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุกบัทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุหากถกูตอ้ง นาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุจะเป็นผูย้กเลิกหน่วยลงทุนดงักล่าว และจดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ
ทางไปรษณียภ์ายใน 5 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ โดยจะใชห้ลกัฐานท่ีปรากฏกบับริษัท
จดัการเท่านัน้เป็นหลกัฐานในการท ารายการท่ีถกูตอ้งและใชอ้า้งอิงได ้ 
 
ทัง้นี ้สิทธิการขายคืนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดท้ าการบนัทึกรายการสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  
 
(4) ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุท่ีไดท้ ารายการขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบโทรศพัท ์แลว้จะเพิกถอนการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ
ไม่ได ้ 
 
(5) ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดส้ั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท ์และบริษัทจดัการยงัไม่สามารถรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุไดโ้ดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการของบรษิัทจดัการตามขอ้ "การไม่ขายไม่รบัซือ้คืนไม่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทุนตามสั่ง" ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกค าสั่งขายคืนไดใ้นระหว่างวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใด ที่บริษัท
จดัการ  
 
ทัง้นี ้การยกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณก์็ต่อเมื่อไดร้บัการอนมุตัิจากบรษิัทจดัการก่อนเท่านัน้  
 
(6) การลดจ านวนหน่วยลงทนุท่ีรบัซือ้คืนจะกระท าในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจ านวนนัน้  
 
(7) กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีไดร้อ้งขอใหบ้รษิัทจดัการออกใบหน่วยลงทนุแทนหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ตอ้งการขาย
คืนหน่วยลงทนุจ านวนนัน้ๆ ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งติดต่อบรษิัทจดัการโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบหน่วยลงทนุเป็นเวลาล่วงหนา้
ไม่นอ้ยกว่า 2 วนัท าการก่อนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนด าเนินการโอนหน่วยลงทุนจ านวน
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นัน้ๆ เขา้ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุเสียก่อน  
 
3. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(Internet)  
 
(1) ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ตอ้งการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(Internet) จะตอ้งท าการเปิดบัญชีการขอใช้
บริการผ่าน Internet โดยผูล้งทุนจะสามารถใชบ้ริการผ่าน Internet ไดต้่อเมื่อไดร้บัการอนมุตัิการเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ
และไดร้บัรหสัผ่าน (ตามขัน้ตอนการขอใชบ้รกิารผ่าน Internet) จากบรษิัทจดัการแลว้เท่านัน้  
 
(2) การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทุกวนัท าการภายในเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด ใหถื้อว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุในวนั
ท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ตามราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุซึ่งจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุที่ค  านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุนัน้ๆ เป็นเกณฑใ์นการค านวณและเป็นราคาที่รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
การสั่งขายคืนหน่วยลงทนุโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(Internet) ภายหลงัระยะเวลาที่บรษิัทจดัการก าหนดในแต่ละวนัท าการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ใหถื้อว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไป ตามราคาขายหน่วยลงทุน
ซึ่งจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุท่ี ค านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไปนัน้ เป็นเกณฑใ์นการค านวณและเป็นราคา
ที่รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
(3) ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบจุ านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจ านวนเงินที่ผูถื้อหน่วยลงทนุ
ตอ้งการไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทนุ โดยมลูค่าของการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุแต่ละครัง้จะตอ้งไม่เกิน 10,000,000 บาท 
หรือมลูค่าอื่นใดที่จะ เปล่ียนแปลงในอนาคต ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ โดยประกาศผ่านทาง website 
ของบรษิัทจดัการ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน  
 
(4) ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจ านวนเงินที่ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้บัจากการ
ขายคืนหน่วยลงทนุ มากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุหรือมลูค่าหน่วยลงทนุหกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี
ของผูถื้อหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุน
ประสงคท์ี่จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมด เท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  
 
อนึ่ง ในกรณีที่ค  าสั่งขายคืนใดๆที่จะมีผลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนในบญัชีกองทุนเปิดของผูถื้อหน่วยลงทุนรายนั้นๆลดลง
เหลือนอ้ยกว่า จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่าที่ก าหนด บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด
เท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
(5) บริษัทจัดการจะแจง้ต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนใหท้ าการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทนุ หากถกูตอ้งนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะเป็นผูย้กเลิกหน่วยลงทนุดงักล่าวพรอ้มออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วย
ลงทนุส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ ๆ  
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ทัง้นี ้สิทธิการขายคืนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดท้ าการบนัทึกรายการสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  
 
(6) บรษิัทจดัการจะด าเนินการใหม้กีารช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นั
ถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตามวิธีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุระบไุวใ้นแบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุเปิด  
 
(7) ผูถื้อหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(Internet) และบริษัทจัดการยงัไม่สามารถรบัซือ้คืน
หน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไดโ้ดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการของบริษัทจดัการตามขอ้ "การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ" ผูถื้อหน่วยลงทนุอาจขอยกเลิกค าสั่งขายคืนของผูถื้อหน่วยลงทนุได้
ในระหว่างวนัท าการใดที่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดย้ื่นค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้การยกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณก์็ต่อเมื่อไดร้บัการอนมุตัิจากบรษิัทจดัการก่อน  
 
(8) การลดจ านวนหน่วยลงทนุท่ีรบัซือ้คืนจะกระท าในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุจ านวนนัน้  
 
(9) กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีไดร้อ้งขอใหบ้รษิัทจดัการออกใบหน่วยลงทนุแทนหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ตอ้งการขาย
คืนหน่วยลงทนุจ านวนนัน้ๆ ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งติดต่อบรษิัทจดัการโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบหน่วยลงทนุเป็นเวลาล่วงหนา้
ไม่นอ้ยกว่า 2 วนัท าการก่อนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนด าเนินการโอนหน่วยลงทุนจ านวน
นัน้ๆ เขา้ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุเสียก่อน  
 
4. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบสม ่าเสมอตามค าสั่งล่วงหน้า (Regular Redemption Service) เปิดให้บริการ
เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงนิปันผล ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA) 1AMSET50-RA เท่าน้ัน  
 
บริษัทจัดการจะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบสม ่าเสมอตามค าสั่งล่วงหนา้ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เฉพาะส าหรบัผู้
ลงทนุท่ีแจง้ความจ านงเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบสม ่าเสมอตามค าสั่งล่วงหนา้ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุในสดัส่วนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ของผูถื้อหน่วยลงทนุแต่ละราย เมื่อส่วนต่างของมลูคา่
หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้ทุกๆ ช่วง 1.00 บาท ในโอกาสแรกที่มลูค่าหน่วยลงทุนเพิ่มมากกว่าหรือเท่ากบั 11.00 บาท 12.00 บาท 
13.00 บาท ฯลฯ ทัง้นี ้ส่วนต่างของมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใชใ้นการค านวณนีอ้าจมากกว่าหรือนอ้ยกว่า 1.00 บาทก็ได ้ 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบสม ่าเสมอตามค าสั่งล่วงหนา้ ในกรณีที่ผูถื้อหน่วย
ลงทุนรายใดจะไดร้บัเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนแบบสม ่าเสมอตามค าสั่งล่วงหนา้ดงักล่าวต ่ากว่า 500 บาท โดยบริษัท
จดัการจะไม่ด าเนินการรบัซือ้คืน หน่วยลงทนุแบบสม ่าเสมอตามค าสั่งล่วงหนา้ดงักล่าวแต่จะยกยอดไปยงังวดถดัไป  
 
อนึ่ง บรษิัทจดัการอาจไม่ด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบสม ่าเสมอตามค าสั่งล่วงหนา้ ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณา
เห็นว่าการรบัซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบสม ่าเสมอตามค าสั่งล่วงหนา้ อาจท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนอย่าง
เต็มที่ 
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นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะเป็นผูย้กเลิกหน่วยลงทนุท่ีขายคืนตามมลูค่าเพิ่มจากการลงทนุดงักล่าวพรอ้มออกหนงัสือรบัรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัถดัจากวนัท าการขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ๆ โดยบรษิัท
จดัการจะด าเนินการใหม้ีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัท าการขายคืนหน่วยลงทนุตามวิธีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุระบไุวใ้นแบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุเปิด  
 
5. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุน  
ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตไดต้ามรายละเอียดข้อก าหนดอื่นๆในข้อ “การซือ้หน่วยลงทุนควบ
กรมธรรมป์ระกนัชีวิต”  
 
6. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Sell) ผ่านช่องทาง ONEAM Mobile Application  
(1) ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ (Auto Sell) ผ่านช่องทาง ONEAM Mobile Application ไดทุ้ก
วนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนภายในวนัและเวลาท าการของบริษัทจดัการ โดยผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถก าหนดเป้าหมาย
ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ตอ้งการไวล่้วงหนา้ไดโ้ดยค าสั่งดงักล่าวจะมีผลจนกว่าราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นไปตาม
เป้าหมายราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ผูถื้อหน่วยลงทุนก าหนดไวห้รือจนกว่าผูถื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทนุอตัโนมตัิ (Auto Sell) ตามรายละเอียดที่ก าหนดในขอ้ 3 (4)  
 
(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่ตอ้งการขายคืนหรือจ านวนเงินที่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุตอ้งการไดร้บัจากการขายคืนหน่วยลงทนุ โดยการขายคืนแต่ละครัง้จะตอ้งไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อเลขที่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุต่อกองทนุ หรือจ านวนอื่นใดที่จะเปล่ียนแปลงในอนาคต ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้กอ่น
การเปล่ียนแปลงดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุง
รายละเอียดโครงการใหส้อดคลอ้งกบัรายละเอียดที่เปล่ียนแปลงไปโดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  
 
(3) ในกรณีที่ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน เป็นไปตามเป้าหมายราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดก้ าหนดไว้
บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (Auto Sell) โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัการยืนยนัการรบัซือ้คืน
หน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการรบัซือ้คืนในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจ านวนนัน้ 
ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะด าเนินการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนั
ค านวณราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจ านวนเงินที่ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้บัจากการขาย
คืนหน่วยลงทนุ มากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุหรือมลูค่าหน่วยลงทนุหกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้มี) ของ
ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทนุประสงค์
ที่จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  
 
อนึ่ง ในกรณีที่ค  าสั่งขายคืนใดๆที่จะมีผลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนในบญัชีกองทุนเปิดของผูถื้อหน่วยลงทุนรายนัน้ๆ ลดลง
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เหลือน้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต ่าที่ก าหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
ทัง้นี ้สิทธิการขายคืนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดท้ าการบนัทึกรายการสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  
 
(4) ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งการยกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ (Auto Sell) เมื่อค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนยงั
ไม่ไดเ้ขา้เป้าหมายราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดก้ าหนดไวแ้ละบริษัทจดัการยงัไม่สามารถรบัซือ้คืน
หน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไดห้รืออยู่ในระหว่างการด าเนินการของบริษัทจัดการตามขอ้ “การไม่ขายหรือรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ผูถื้อหน่วยลงทนุอาจขอยกเลิกค าสั่งขายคืนของผูถื้อหน่วยลงทุนได้
ภายในวนัและเวลาท าการของบรษิัทจดัการผ่านช่องทาง ONEAM Mobile Application เท่านัน้  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเพิ่มเติมช่องทางในการใหบ้รกิารการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ(Auto Sell) ผ่านช่องทาง
อื่นไดเ้ช่น ผ่านทางอินเตอรเ์น็ต หรือบรษิัทจดัการ หรือตวัแทนจ าหน่าย เป็นตน้ อนัจะเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งนี ้บริษัท
จัดการจะแจง้ถึงช่องทางซือ้ขายหน่วยลงทุน นั้นๆ ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์อง
บรษิัทจดัการ และขอสงวนสิทธิปรบัปรุงรายละเอียดโครงการเพื่อรองรบัการเพิ่มเติม ช่องทางในการใหบ้รกิารรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุอตัโนมตัิ (Auto Sell ) กบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าไดร้บัความเห็นขอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  
 
(5) การลดจ านวนหน่วยลงทนุท่ีรบัซือ้คืนจะกระท าในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจ านวนนัน้  
 
7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต  
บริษัทจดัการอาจเพิ่มเติมวิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่นๆ รวมถึงช่องทางการช าระเงินดว้ยวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการ
เห็นสมควร เพื่อ เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น วิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านทาง
เคานเ์ตอรธ์นาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศพัท ์(Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส ์
(Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอนัจะเป็นการอ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุในอนาคต โดยถือว่าการเพิ่มเติม วิธีการขายหน่วยลงทนุดงักล่าวไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อ
หน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะแจง้ถึงวธีิการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ๆ ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และ
จะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  
 
อนึ่ง บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน จะด าเนินการขายคืนหน่วยลงทุนตามมูลค่าเพิ่มจากการลงทุน
ภายใตเ้งื่อนไขตามขอ้ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" และ "การไม่ขายหรือไม่รบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ" 
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ขอ้สงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุ 
บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะปฎิเสธและหรือระงบัการสั่งซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางส่วน ในกรณีดงัต่อไปนี  ้
(1) กรณีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นไปตามหวัขอ้ การไม่ขายไม่รบัซือ้คืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามสั่ง 
(2) กรณีที่เอกสารหรือขอ้มลูที่บรษิัทจดัการไดร้บัจากผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง หรือไม่เป็นความจรงิ หรือไม่ครบถว้น 
(3) กรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อ
หน่วยลงทนุ หรือต่อชื่อเสียงหรือความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ 
 
การหยดุรบัค าสั่งซือ้ / ขายคืนหน่วยลงทนุ 

เพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจประกาศก าหนดให้
บริษัทจดัการหยุดรบัค าสั่งซือ้ หรือค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชั่วคราว ทัง้นี ้ไม่เกิน
กว่า 20 วนัท าการติดต่อกนั 

 

• การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดไดต้ามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการท่ีบรษิัท
จดัการก าหนด โดยการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถงึ การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง 
(“กองทนุเปิดตน้ทาง”) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหน่ึง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบไุวใ้น
โครงการจดัการ โดยบรษิัทจดัการจะด าเนินการน าเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ ซึง่ไดห้กัคา่ธรรมเนยีมการสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุจากกองทนุเปิดตน้ทาง (ถา้มี) เพื่อน าไปช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง  
 
บรษิัทจดัการอาจเพิม่เตมิหรือเปล่ียนแปลงช่องทางการใหบ้รกิารหรือวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้รกิารการลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุโดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะแจง้และ/หรือ
ประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ก่อนการเริ่มใหบ้รกิาร โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ระหวา่งชนิดหนว่ยลงทนุภายในกองทนุเดียวกนัได ้โดยเป็นไปตามเงื่อนไข
และวิธีการท่ีบรษิัทจดัการก าหนด โดยในชว่งแรกบรษิัทจดัการยงัไม่ใหส้บัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งชนดิดงักล่าวได ้ทัง้นี ้
หากบรษิัทจดัการอนญุาตใหด้ าเนินการดงักล่าวได ้โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ ใหผู้ล้งทนุทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการก่อนเริ่มใหบ้รกิารดงักลา่ว 
 
บรษิัทจดัการสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง เงื่อนไข วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่วขา้งตน้ โดยถือว่าไดร้บัความ
เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั โดยประกาศ
ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการประกาศ 
 
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรบัค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได ้ในกรณีที่บรษิัทพิจารณา
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เห็นว่าการหยดุรบัค าสั่งสบัเปล่ียนดงักล่าวจะเป็นประโยชนส์งูสดุต่อกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ให้
ผูถื้อหน่วยลงทนุทราบโดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  
 
1. วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  
(1) บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไดโ้ดยการกรอกรายละเอยีดในค าขอสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระบจุ านวน
เงินหรือจ านวนหน่วยลงทนุท่ีตอ้งการสบัเปล่ียน บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจะสง่มอบ
หลกัฐานการรบัค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน  
 
(2) ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ 
บรษิัทจดัการอาจรบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านส่ืออิเล็กทรอนกิสไ์ด ้โดยผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งลงนามในค าขอใชบ้รกิาร
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่บรษิัทจดัการระบไุวใ้นค าขอใชบ้รกิารดงักล่าว  
 
อย่างไรกต็าม หากมขีอ้ขดัขอ้งของระบบส่ืออิเล็กทรอนิกสจ์นเป็นเหตใุหบ้รษิัทจดัการไม่สามารถรบัค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุดงักลา่วได ้ใหถื้อวา่ยงัไม่มกีารท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสน์ัน้  
 
บรษิัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีตกลงใชบ้รกิารสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ยอมรบัและผกูพนัตาม
เงื่อนไขและวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นค าขอใชบ้รกิาร และหรือที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหนา้ซึ่งรวมถงึการ
ยอมรบัความเส่ียงใดๆ ที่อาจเกิดขึน้อนัเนื่องมาจากความขดัขอ้งของระบบ  
 
ทัง้นี ้ก่อนเริ่มใหบ้รกิาร บรษิัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  
 
2. วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  
(1) กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้กองทนุ  
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้กองทนุไดท้กุวนัท าการขายหนว่ยลงทนุ ตามเวลาของการขายหน่วย
ลงทนุของกองทนุ โดยใชร้าคาขายหน่วยลงทนุ ซึง่จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุท่ีค านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ
นัน้ เป็นเกณฑใ์นการค านวณและเป็นราคาที่รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้กองทนุ ภายหลงัเวลาของการขายหน่วยลงทนุของวนัท าการขายหนว่ยลงทนุนัน้ ใหถื้อว่าเป็น
การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไป ตามราคาขายหน่วยลงทนุซึ่งจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุท่ี
ค านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไปนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณและเป็นราคาที่รบัรองโดยผูด้แูล
ผลประโยชนแ์ลว้  
 
(2) กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุ  
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุ ไดทุ้กวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามเวลาของการรบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ โดยใชร้าคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ซึง่จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุท่ีค านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการซือ้
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ขายหน่วยลงทนุนัน้ เป็นเกณฑใ์นการค านวณและเป็นราคาที่รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุ ภายหลงัเวลาของการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท าการซือ้รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ
นัน้ ใหถื้อวา่เป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไป ตามราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุซึ่งจะใช้
มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีค านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไปนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณและเป็นราคาที่รบัรอง
โดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
3. ราคาขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  
บรษิัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุดงัต่อไปนีเ้ป็นเกณฑใ์นการก าหนดราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณี
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  
 
3.1. การก าหนดราคารบัซือ้คืนกรณีเป็นกองทนุตน้ทาง จะใชร้าคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายที่บรษิัท
จดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดร้บัค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุและบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุ
การขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไดท้ ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุแลว้หกัดว้ยคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยในการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (ถา้มี)  
 
3.2. การก าหนดราคาขายหนว่ยลงทนุกรณีเป็นกองทนุปลายทาง จะใชร้าคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายที่บรษิัท
จดัการก าหนดขึน้เป็นการทั่วไปท่ีประกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ ทัง้นี ้วนัท าการซือ้ขายดงักลา่วจะตอ้งไมเ่กินวนัท าการ
ที่กองทนุไดร้บัเงินจากกองทนุตน้ทาง โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์อง
บรษิัทจดัการ  
 
4. สิทธิในหน่วยลงทนุ  
สิทธิในหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุกองทนุปลายทางจะเกิดขึน้เมื่อกองทนุปลายทางไดร้บัช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุจาก
กองทนุตน้ทางแลว้เท่านัน้ 

 
 การด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการด ารง
เงินกองทนุของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุส่วนบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละ
การคา้หลักทรพัย ์และการจัดจ าหน่ายหลักทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ัดการเงินทุนสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ 
บรษิัทจดัการจะเปล่ียนใหบ้รษิัทจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทน โดยการคดัเลือกบรษิัทจดัการรายใหม่จะค านึงถึง
ประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชนด์ว้ย  ในกรณีที่มีค่าใชจ้่าย
เกิดขึน้จากการเปล่ียนบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว 
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 การควบรวมกองทุน 
ในการควบรวมกองทนุ บรษิัทจดัการสามารถกระท าไดต้่อเมื่อไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี  ้
(1) กรณีการควบรวมกองทนุรวมระหว่างกองทนุรวมที่มีนโยบายการลงทนุ ความเส่ียงและระดบัความเส่ียงของการลงทนุ 
(risk spectrum) เดียวกนั บรษิัทจดัการตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากของแต่ละกองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุรวมดงักล่าว 
(2)  กรณีการควบรวมกองทนุรวมระหว่างกองทนุรวมที่มีนโยบายการลงทนุ ความเส่ียงและระดบัความเส่ียงของการลงทนุ 
(risk spectrum) แตกต่างกนั บรษิัทจดัการตอ้งไดร้บัมติพเิศษของแต่ละกองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุรวมดงักล่าว 
ทัง้นี ้จะเป็นไปตามกฎ ขอ้ก าหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีก าหนด 
หรือจะก าหนดต่อไป 
 

 การรับผลประโยชนต์อบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) 
บริษัทจดัการอาจรบัผลประโยชนต์อบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผูใ้หบ้ริการ อนัเนื่องมาจากการใชบ้ริการของบุคคล
ดงักล่าวในการจดัการกองทนุได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
(1) ผลประโยชนต์อบแทนที่รบัไวน้ัน้ตอ้งเป็นทรพัยสิ์นที่มีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและตอ้งเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทนุตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  
(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมที่แสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทจดัการใชบ้ริการของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจ าเป็นเพื่อใหก้องทุนไดร้บั
ผลประโยชนจ์ากบคุคลดงักล่าว (churning)  
(3) การรบัผลประโยชนต์อบแทนอื่นใดเฉพาะกรณีที่เป็นประโยชนต์่อผูล้งทนุ โดยบรษิัทจดัการไดร้ะบเุงื่อนไขและหลกัเกณฑ์
การรบัผลประโยชนต์อบแทนไว ้โดยเปิดเผยใหผู้ล้งทนุทราบ ซึ่งประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และพิจารณาได้
ว่าการรบัผลประโยชนต์อบแทนนัน้เป็นไปเพื่อประโยชนข์องผูล้งทนุ 
 
ในการจัดสรรผลประโยชนต์ามวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทุนที่อยู่ภายใตก้ารบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการตอ้ง
กระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทของหลกัทรพัยท์ี่อาจมีไวไ้ดข้องกองทนุนัน้ดว้ย  
 
อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการไม่สามารถรบัผลประโยชนต์อบแทนเนื่องจากการที่กองทนุใชบ้ริการบุคคลอื่น (soft commission) 
เพื่อประโยชนข์องบรษิัทจดัการเองได ้เนื่องจากเป็นขอ้หา้มตามกฎหมาย และเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระท าโดยวิชาชีพ เวน้แต่เป็น
การรบัผลประโยชนต์ามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไวภ้ายในบริษัท ซึ่งผูถื้อ
หน่วยลงทนุอาจขอดแูนวทางนีไ้ดท้ี่บรษิัทจดัการ 
  
ทัง้นี ้กรณีที่บริษัทจดัการมีการรบัผลประโยชนต์อบแทนดงักล่าว บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการรบัผลประโยชน์
ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลา 6 เดือนดว้ย 
 

 การใช้สิทธิออกสียงในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจัดการในนามกองทุน (Proxy Voting)  
ในกรณีที่บรษิัทจดัการไดล้งทนุในหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยใ์ดเพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทนุรวม บรษิทัจดัการจะปฏิบตัิเก่ียวกบั
การใชสิ้ทธิออกเสียงของผูถื้อหลกัทรพัยใ์นนามกองทนุรวมตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้
(1)  ใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหลกัทรพัยใ์นเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อผลประโยชนข์องกองทนุรวม 
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(2)  เปิดเผยแนวทางและการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงตาม (1) ต่อผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมและมีสาระ
อย่างเพียงพอ 
 
ทัง้นี ้บรษิัทจดัการอาจพิจารณามอบหมายผูด้แูลผลประโยชน ์หรือบคุคล หรือนิติบคุคลอื่นท่ีเหมาะสมในการใชสิ้ทธิออก
เสียงแทนบรษิัทจดัการในนามกองทนุ โดยพิจารณาถงึความเหมาะสมและประโยชนต์่อกองทนุเป็นส าคญั โดยบรษิัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิที่จะไมใ่ชสิ้ทธิออกเสียงในกรณีที่พจิารณาแลว้ว่าการใชสิ้ทธิออกเสียงดงักลา่วไม่มีนยัยะส าคญัหรือไมก่ระทบ
ต่อผลประโยชนข์องกองทนุรวม 
 

 ข้อก าหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดอ้อกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใชว้นัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดงักล่าวก าหนดใหส้ถาบันการเงินที่ไม่ใช่
สญัชาติอเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคล
ที่อยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภาษีใหก้ับประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลสัญชาติอเมริกัน ผูซ้ึ่งมีถิ่นที่อยู่
ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมรกิา) ซึ่งเปิดหรือมีไวก้บั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎดว้ยวา่ใน
ปัจจุบันมีรฐับาลในหลายประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมายที่มีขอ้ก าหนดและหลักเกณฑใ์นลักษณะที่คลา้ยคลึงกับ 
FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้ง”)  
 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ตอ้งเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมีหนา้ที่ตอ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกัน และ
บุคคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี่ FATCA ก าหนด หนา้ที่ในการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพื่อหาความสมัพนัธข์องลกูคา้กบั
ประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหนา้ที่ในการก าหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง 
FATCA เป็นตน้  
 
ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบที่ส าคญัในสองกรณี 
คือ 
 
(1) ตอ้งถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะไดร้บัจากรายได้ ผลประโยชนห์รือเงินจากการขายทรพัยสิ์นทาง
การเงินในประเทศสหรฐัอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงิน
ลงทนุทางออ้มในทรพัยสิ์นทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงนิฝากและเงนิลงทนุกบัสถาบนั
การเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบนัการเงิน
ของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ที่เขา้รว่มผกูพนัตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินใน
ประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น ผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน) มีหนา้ที่ด  าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักล่าว
ก่อนช าระใหก้บักองทนุรวมที่เป็น NPFFI 
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(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพยสิ์น และ
ผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่เขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการท า
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถ
ด าเนินการลงทนุต่อไปได ้และ/หรือด าเนินการลงทนุไดอ้ย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถ
ท ารายการผ่านทางผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดอ้ีกต่อไป 
 
เพื่อมิใหบ้ริษัทจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงาน รวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชนข์องผูถื้อหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้
ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งได ้บริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับ
การปฎิบตัิงานของกองทุน เช่น ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน) จึง
ขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดงันี ้ 
 
(1) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวขอ้งก าหนด) ใหค้  ายินยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการน าส่งขอ้มลู (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษีของสหรฐัอเมริกา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ไดร้บั เป็น
ตน้) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้ง  
 
(2) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูนท์ราบความเก่ียวขอ้ง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวขอ้ที่ก าหนดไวใ้น
แบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการ
เปล่ียนแปลง เป็นตน้ รวมถึงน าส่งหลกัฐานเพื่อยืนยนัการเขา้รว่มใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้ง (ในกรณี
ที่เป็นลกูคา้สถาบนัการเงิน) ทัง้นีเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว  
 
(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้ง  
เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วย
ลงทนุโดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้หากมกีารด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีที่ ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถื้อ
หน่วยลงทนุดงักล่าวรบัทราบการด าเนินการตามที่บรษิัทจดัการแจง้นีแ้ลว้ และ/หรือไดด้  าเนินการตามขอ้ตกลงที่ไดร้ะบุไวใ้น
ค าขอเปิดบญัชี  
(1) ไม่รบัค าสั่งซือ้ / สบัเปล่ียน / โอนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าว  
(2) ระงบัหรือหยดุใหบ้รกิาร และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าว  
(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่าย จากรายได ้เงินลงทุน เงินปันผล และ/หรือ เงินที่ช  าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วย
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ลงทุนรายนัน้ได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นีต้อ้งไม่ขดักับกฎหมาย
ของประเทศไทย  
(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์
เพิ่มขึน้  
 
หากมีการด าเนินการที่สอดคลอ้งกับกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้  การด าเนินการดังกล่าวถือเป็นความจ าเป็น 
และเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อหลีกเล่ียงมิใหบ้ริษัทจดัการและกองทุนมีการ
ด าเนินการที่ไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งอนัจะท าใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหกัเงิน 
ณ ที่จ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึ่งในทางปฏิบตัิบรษิัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผูถื้อหน่วย
ลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา  (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) 
เท่านัน้  
 
ทั้งนี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการไดส้งวนสิทธิไว ้
ขา้งตน้ บริษัทจดัการ (รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งขอ้มลู
ของผูถื้อหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ 
 

 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ และ/หรือกฎหมายต่างๆ  
ผูถื้อหน่วยลงทุนมีหนา้ที่ใหค้วามร่วมมือกับบริษัทจดัการ และ/หรือผูท้ี่ ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจดัการในการปฏิบตัิตาม
หลักเกณฑเ์ก่ียวกับการรูจ้ักลูกคา้ (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้ 
(Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการใหข้อ้มลู และ/หรือจดัส่งเอกสารหรือหลกัฐานใดใหแ้ก่
บริษัทจดัการ และ/หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ  

ทั้งนี ้บริษัทจัดการ และ/หรือผูท้ี่ไดร้ับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือระงับ และ/หรือยกเลิกการท า
ธุรกรรมของผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้ามที่เห็นสมควร โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ในกรณีที่เกิด
เหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์น่ึงหรือหลายเหตกุารณ ์ดงัต่อไปนี ้ 

(1) ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่ใหค้วามรว่มมือในการใหข้อ้มลู และ/หรือจดัส่งเอกสารหรือหลกัฐานใดใหแ้ก่บรษิัทจดัการ และ/หรือผู้
ที่ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจดัการ ตามที่บริษัทจดัการก าหนด หรือใหข้อ้มลู และ/หรือจดัส่งเอกสารหรือหลกัฐานใดใหแ้ก่
บรษิัทจดัการ และ/หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทจัดการ ไม่ครบถว้นเพียงพอส าหรบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ ทัง้นี ้ตามที่บรษิัทจดัการก าหนด  

(2) บริษัทจดัการเห็นว่าการท าธุรกรรมของผูถื้อหน่วยลงทนุอาจมีลกัษณะเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือใชเ้ป็นช่องทางในการสนบัสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการรา้ยตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียง
กฎหมายหรือขดัแยง้ต่อกฎหมายต่างๆ  
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(3) บริษัทจดัการเห็นว่าการท าธุรกรรมของผูถื้อหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผูถื้อหน่วยลงทุน
รายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลกัษณข์องธุรกิจ  

นอกจากนี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุตกลงยินยอมใหบ้รษิัทจดัการ และ/หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทจดัการเปิดเผยขอ้มลู และ/
หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผูถื้อหน่วยลงทุน เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนา
หนังสือเดินทาง ส าเนาหนังสือบริคณหส์นธิ ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุน้
หนงัสือมอบอ านาจ เป็นตน้ ใหแ้ก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอ  านาจก ากบัดูแลตามกฎหมายต่างๆ หรือบุคคลอื่น
ใด เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ  

ทั้งนี ้ค  าว่า “กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ ค าว่า “กฎหมายต่างๆ” นั้น ใหม้ีความหมาย
รวมถึงกฎหมายของประเทศต่างๆ ท่ีกองทนุรวมไดม้ีการลงทนุในประเทศนัน้ๆ ดว้ย 

 การซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิต 
ผูล้งทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีค้วบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต หรือที่เรียกวา่ กรมธรรมป์ระกนัชีวติควบหน่วยลงทนุได ้โดย
ติดต่อกบับรษิัทประกนัชวีิต หรือ ตวัแทนหรือนายหนา้ที่บรษิัทประกนัชีวติก าหนด ทัง้นี ้การซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนั
ชีวิตอาจมีขอ้ก าหนด และวิธีปฏิบตัิที่แตกตา่งไปจากการซือ้ขายกองทนุเพียงอยา่งเดียว ผูล้งทนุท่ีซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหนว่ย
ลงทนุจึงควรศกึษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกนัชวีิตควบหน่วยลงทนุก่อน บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ที่จะยกเลิกการซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีิตได ้โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ซึ่งบรษิัท
จดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุและผูล้งทนุทั่วไปทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 
พรอ้มทัง้แจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปล่ียนแปลง 
 
 ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีิตมีดงันี ้อาจมกีารเปล่ียนแปลงไดโ้ดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทนุแลว้  
       
7.1 มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มลูคา่ขัน้ต ่าของการขายคืนหน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า และ
จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า : เนื่องจากการซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมีขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกบั
กรมธรรม ์เช่น การเวนคืนกรมธรรม ์สดัส่วนการเลือกลงทนุแต่ละกองทนุ การด าเนินการสบัเปล่ียนกองทนุ ตลอดจนการหกัค่าใชจ้า่ย
ที่เก่ียวขอ้งกบักรมธรรม ์เช่น คา่การประกนัภยั เป็นตน้ ดงันัน้ การสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวติจงึมีขอ้ก าหนดใน
เรื่องมลูคา่ขัน้ต ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มลูคา่ขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน มลูค่าหน่วย
ลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า และ จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า ซึ่งอาจแตกตา่งจากการซือ้ขายหน่วยลงทนุเพียงอย่าง
เดียว ผูล้งทนุท่ีซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสามารถศกึษาขอ้ก าหนดดงักล่าวได ้ตามเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรม  ์ 
 
7.2 การเสนอขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีิต : ผูล้งทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชวีิต
ควบหน่วยลงทนุผ่านบรษิัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนหรือนายหนา้ที่บรษิัทประกนัชวีิตก าหนด โดยช าระเป็นเงินสด แคชเชียรเ์ช็ค หรือ
เช็คส่วนบคุคล ท่ีสามารถเรยีกเกบ็เงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกนักบัธนาคารท่ีบรษิัทประกนัชวีิตก าหนดหรือวิธีอื่นใดที่บรษิัทประกนั
ชีวิตก าหนด ทัง้นี ้บรษิัทประกนัชวีิตอาจก าหนดมลูคา่ขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ วนัและเวลาท าการในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
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วิธีการในการสั่งซือ้ วิธีการช าระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวติ และ/หรือเอกสารการขายที่ผูล้งทนุไดร้บัจากบริษทั
ประกนัชีวติ โดยระยะเวลาในการสั่งซือ้จะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ โดยค าสั่ง
ซือ้หน่วยลงทนุจะมีผลเมื่อบรษิัทจดัการไดร้บัเอกสารและไดร้บัช าระเงินครบถว้นจากบรษิัทประกนัชีวิตแลว้ บรษิัทจดัการ หรือบรษิทั
ประกนัชีวติในกรณีของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต อาจปฏิเสธค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุท่ีซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุ หากค าสั่งดงักล่าว อาจเขา้ขา่ยลกัษณะการท าธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการรา้ย หรือเขา้ขา่ยบคุคลที่
บรษิัทประกนัชวีิตสงวนสิทธิในการพิจารณารบัประกนั รวมถึงพจิารณาแลว้เห็นวา่การสั่งซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วมีผลกระทบต่อการ
ลงทนุของกองทนุ หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือต่อชื่อเสียง หรือตอ่ความรบัผิดชอบ ทางกฏหมายของบรษิัทจดัการหรือบรษิัทประกนั
ชีวิต  
 
7.3 การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ : 
 
7.3.1 ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีิตควบหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์
ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุผ่านบรษิัทประกนัชวีิต ทัง้นี ้บรษิัทประกนัชีวติอาจก าหนดมลูคา่ขัน้ต ่าในการขายคืนหน่วยลงทนุ เงื่อนไข
ในการขายคืนหน่วยลงทนุ วนัและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทนุ วิธีการน าส่งเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติมตามที่ระบไุวใ้น
กรมธรรมป์ระกนัชวีิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัจากบรษิัทประกนัชวีิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะตอ้งอยู่
ภายใตก้รอบระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นโครงการ และค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุจะมีผลเมื่อบรษิัทประกนัชีวติไดร้บัเอกสารหลกัฐาน
ครบถว้น ตามกฏเกณฑข์องบรษิทัประกนัชีวิตนัน้ๆ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทนุ สามารถขายคืนหน่วย
ลงทนุ โดยระบเุป็นจ านวนหน่วยลงทนุหรือวิธีอื่นใดที่บรษิัทประกนัชีวิตก าหนด โดยใชแ้บบฟอรม์ของบรษิัทประกนัชีวิต ตามจ านวน
ขัน้ต ่า และเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรม ์ส าหรบัผูล้งทุนท่ีซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวติควบหน่วยลงทนุ ที่มีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ บรษิัท
จดัการจะช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุใหก้บับรษิัทประกนัชีวติภาย 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัค านวณราคารบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุและผูล้งทนุท่ีซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุจะไดร้บัเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุจากบรษิัทประกนัชวีิตภายใน 5 วนัท า
การนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และจากวนัท่ีบรษิัทประกนัชีวติด าเนินการขายคืนหน่วยลงทนุและไดร้บั
แจง้มลูคา่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ โดยมีวิธีการช าระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทุนซึง่จะเป็นไปตามที่บรษิัทประกนัชวีิตก าหนดไว้
ในกรมธรรมป์ระกนัชวีิตควบหน่วยลงทนุ  
        
7.3.2 การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ บรษิัทประกนัชวีิตจะส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิเป็นประจ าทกุเดือนเพื่อน าคา่ขาย
คืนหน่วยลงทนุมาช าระคา่การประกนัภยั ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ และค่าธรรมเนียมการบรหิารกรมธรรม ์ตามอตัราที่ก าหนดใน
กรมธรรม ์ซึ่งมลูค่าในการขายคืนอาจต ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าที่ก าหนดในโครงการ โดยบรษิัทประกนัชีวติจะสรุปค่าใชจ้่ายดงักล่าวและ
จดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีิตควบหนว่ยลงทนุเป็นรายปี  
 
7.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  
กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุสั่งซือ้/ขายคืนหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีิตควบหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการหรือนายทะเบียนจะเป็น
ผูอ้อกเอกสารรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่บรษิัทประกนัชวีิต และบรษิัทประกนัชีวิตจะเป็นผูอ้อกใบยืนยนัการสั่งซือ้/ขายคืนหน่วย
ลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีิตควบหนว่ยลงทนุ ภายใน 30 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสั่งซือ้/ขายคืน
หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการหรือนายทะเบยีนขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุ
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ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวติควบหน่วยลงทนุโดยตรง  
 
7.5 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ :  
ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีิตควบหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุ ผ่านบรษิัทประกนัชีวติตาม
เงื่อนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรม ์โดยส่งค าสั่งตามแบบฟอรม์ที่บรษิัทประกนัชีวติก าหนด ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีิต
ควบหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุระหว่างกองทนุรวมภายใตก้รมธรรม์
ประกนัชีวติตามที่บรษิัทประกนัชวีิตก าหนดไวเ้ท่านัน้ โดยตอ้งเป็นการท ารายการผ่านบรษิัทประกนัชีวิต  
 
การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถงึ การที่บรษิัทประกนัชีวติขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (กองทนุเปิดตน้
ทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหน่ึงหรือหลายกองทนุ (กองทนุเปิดปลายทาง) ใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่
ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีิต และเอกสารการขายกรมธรรม ์โดยบรษิัทประกนัชวีิตจะเป็นผูด้  าเนนิการน าเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ
กองทนุเปิดตน้ทาง ซึ่งไดห้กัคา่ธรรมเนียมการขายคืนหนว่ยลงทนุ (ถา้มี) เพื่อน าไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง หรอื
ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหเ้กิดรายการดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การด าเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรม ์มี 3 
รูปแบบสรุปไดด้งันี ้ 
 (1) การสบัเปล่ียนกองทนุ คือ การสบัเปล่ียนจากกองทนุเปิดตน้ทางกองหน่ึงหรือหลายกองทนุไป กองทนุเปิดปลายทางกองหน่ึงหรือ
หลายกองทนุตามความประสงคข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นครัง้คราว  
 (2) การสบัเปล่ียนกองทนุอตัโนมตัิ คือ การสบัเปล่ียนกองทนุเป็นประจ าตามค าสั่งที่ผูถื้อหน่วยลงทนุระบ ุใหม้ีการขายหน่วยลงทนุ
กองทนุเปิดตน้ทางกองหน่ึงเพื่อไปลงทนุในกองทนุเปิดปลายทางอีกกองหน่ึง หรือหลายกองทนุตามเงื่อนไขที่ผูถื้อหน่วยลงทนุแสดง
ความประสงค ์ 
 (3) การปรบัสดัส่วนกองทนุอตัโนมตัิ คือ การสบัเปล่ียนกองทนุโดยอตัโนมตัติามค าสั่งในแบบฟอรม์ที่บรษิัทประกนัชวีิตก าหนด ใหม้ี
สดัส่วนการลงทนุเป็นไปตามที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงค ์ 
 
ทัง้นี ้รูปแบบ และเงื่อนไขในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขา้งตน้ อาจเปล่ียนแปลงขึน้อยู่กบับรษิัทประกนัชีวติแต่ละแหง่ซึง่จะแจง้ใหผู้ถื้อ
หน่วยลงทนุทราบ โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุ และ/หรือผูล้งทนุท่ีซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวติควบหน่วยลงทนุแลว้ 
บรษิัทประกนัชวีิตอาจระงบัการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีที่บรษิัทประกนัชีวติเห็นว่าไม่
เป็นประโยชนห์รือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือกรณีที่จ  านวนท่ีขายคืนหน่วยลงทนุตน้ทางต ่ากว่าจ านวนขัน้ต ่าที่
บรษิัทประกนัชวีิตก าหนดในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือกรณีที่ยกเลิกตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นกรมธรรม ์บรษิัทประกนัชีวิตจะ
เป็นผูจ้ดัส่งใบยืนยนัการท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุภายใน 30 วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีไดด้  าเนินการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ส าหรบักรณีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ และการปรบัสดัส่วนลงทนุอตัโนมตัิ บรษิัทประกนัชวีิตจะ
จดัส่งรายงานยืนยนัการรบัค าสั่งครัง้แรก หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แลว้แตก่รณี  
 
7.6 การจดัส่งเอกสารใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุ:      
 
7.6.1 เอกสารกองทนุรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจ าปี หรือเอกสารอืน่ใด ซึง่บรษิัทจดัการจดัส่งใหก้บั
บรษิัทประกนัชวีิต และบรษิัทประกนัชีวติจะด าเนินการจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีิตควบหน่วยลงทนุ
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ต่อไป  
 
7.6.2 รายงานแสดงฐานะการเงนิของผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีิตควบหน่วยลงทนุ บรษิัทประกนัชีวติจะจดัส่ง
รายงานแสดงฐานะการเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุเป็นรายปี ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถรอ้งขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมไม่
เกินเดือนละหน่ึงครัง้โดยไม่เสียคา่ธรรมเนียม  
 
7.7 สิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ :  
ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิประโยชนท์ี่แตกต่างจากผูถื้อหน่วยลงทนุปกติที่ซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุนีเ้พียงอย่างเดียว ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขที่บรษิัทจดัการ และบรษิัทประกนัชีวติก าหนด ดงันี  ้ 
1. ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวติควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้  
2. ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวติควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทนุไปจ าน าเป็นหลกัประกนั  
3. ผูถื้อหน่วยลงทนุมีสิทธิในฐานะผูเ้อาประกนัภยัในการยกเลิกการท ากรมธรรมป์ระกนัชวีิตควบหน่วยลงทนุภายในระยะเวลา 15 วนั
หลงัจากวนัท่ีไดร้บักรมธรรมจ์ากบรษิัทประกนัชวีิต โดยบรษิัทประกนัชีวติจะเป็นผูด้  าเนินการขายหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการในส่วน
ของการลงทนุในหน่วยลงทนุ  
4. สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีแตกต่างเมื่อซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีิต เนื่องจากบรษิัทประกนัชวีิตจะท าหนา้ที่เป็น
ตวัแทนในการรวบรวม และน าส่งค าสั่งซือ้ และขายหนว่ยลงทนุไปยงับรษิัทจดัการในนามของบรษิทัประกนัชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่
แทจ้รงิของผูถื้อหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) เช่น การไดร้บัขอ้มลูกองทนุอาจมคีวามล่าชา้กวา่ไดร้บัจากบรษิัทจดัการโดยตรง 
เป็นตน้  
5. สิทธิในการรบัทราบการจดัสรรเบีย้ประกนัในการลงทนุในกองทนุรวม  
6. สิทธิในการขอรบัหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการจากตวัแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวติ  
7. สิทธิในการไดร้บัทราบรายชื่อของบรษิัทจดัการทกุแห่งที่รบัจดัการกองทนุรวมควบกรมธรรมป์ระกนัชีวติที่เสนอขายโดยบรษิัท
ประกนัชีวตินัน้  
8. สิทธิในการรบัทราบขอ้มลูเก่ียวกบัชื่อ ที่อยู่ ของบรษิัทจดัการ บรษิัทประกนัชวีิต รวมทัง้ชื่อ ที่อยู่ และ เลขประจ าตวัของตวัแทนขาย
หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  
9. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเก่ียวกบัความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัค าแนะน าเพื่อซือ้หน่วยลงทนุนัน้ ตลอดจน
รบัทราบค าเตือนและค าอธิบายเก่ียวกบัความเส่ียงของการลงทนุในหน่วยลงทนุ  
10. สิทธิในการไดร้บัขอ้เท็จจรงิที่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือต่อการตดัสินใจในการลงทนุ 
เช่น การขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่อยูใ่นขัน้ตอนการด าเนนิการ เพื่อการควบกองทนุรวมหรอืการรวมกองทนุรวม เป็นตน้  
11. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เช่น คา่ธรรมเนยีมหรือ ผลตอบแทนที่ตวัแทนขายหนว่ยลงทนุ
ควบกรมธรรมป์ระกนัชวีิตอาจไดร้บัจากการซือ้กรมธรรม ์รวมทัง้ การซือ้หรือขายคืนหนว่ยลงทนุ เป็นตน้  
12. สิทธิในการแสดงเจตนาวา่ไมต่อ้งการรบัการติดต่ออกีเป็นระยะเวลา 2 ปี 
 
7.8 ค่าธรรมเนียมที่บรษิัทจดัการเรียกเก็บจากผูล้งทนุท่ีซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีิตควบหน่วยลงทนุ:  
- ค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (FRONT-END FEE) : ในอตัราตามที่ระบไุวใ้นโครงการหวัขอ้ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้
สั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแตล่ะ
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รายในอตัราที่ไม่เทา่กนั บรษิัทจดัการและ/หรือบรษิัทประกนัชีวติแต่ละราย ขอสงวนสิทธิในการพิจารณา เงื่อนไขการเรียกเก็บหรือ
เปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยบรษิัทจดัการจะประกาศรายละเอยีดดงักล่าวผ่าน
ทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ เวบ็ไซตข์อง ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  
 
- ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (BACK-END FEE) : ในอตัราตามที่ระบไุวใ้นโครงการหวัขอ้ ค่าธรรมเนยีมที่เรยีกเก็บจากผู้
สั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือ 
แต่ละรายในอตัราที่ไมเ่ท่ากนั บรษิัทจดัการและ/หรือบรษิัทประกนัชีวิตแต่ละราย ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเกบ็
หรือเปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยบรษิัทจดัการจะประกาศรายละเอียดดงักล่าว
ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ เว็บไซตข์อง ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  
 
อนึ่ง การเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์วิธีการจดัเก็บและ/หรืออตัราคา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือ ผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษิัท
จดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั หากในกรณีที่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทนุบรษิัท
จดัการจะแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วนัก่อนการเปล่ียนแปลง โดยบรษิัทจดัการจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ เว็บไซต์
ของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนั
เปล่ียนแปลง ทัง้นี ้บรษิัทประกนัชีวิตอาจพจิารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ เพิม่เติมตามเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรม์
ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุ หรือตามที่บรษิัทประกนัชวีิตก าหนด  
 
อนึ่ง บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีิต โดย
ถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุและ/หรือผูล้งทนุท่ีซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้กรณีที่มีการ
เปล่ียนแปลงเงื่อนไข บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์อง
บรษิัทจดัการ และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปล่ียนแปลง 
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 ประเภทของหลกัทรัพยห์รือทรัพยส์ินอืน่ หรือการหาดอกผลโดยวิธอีื่น 
ของกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 

 
1. ประเภทของหลกัทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่ หรือการหาดอกผลโดยวธิีอืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ :  

บรษิัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง
ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดงัต่อไปนี ้รวมถึงการ
ลงทนุในหรือมีไวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใด ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.จะไดม้ีประกาศแกไ้ขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อนผนัใหก้องทนุรวมสามารถลงทนุไดเ้พิ่มเติมในอนาคตอีกดว้ย 

ส่วนที ่1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงนิทั่วไป 

1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก ่

1.1  ตราสารทนุ 

1.1.1  หุน้ 

1.1.2  ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ (share warrants) 

1.1.3  ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุน้เพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได ้(transferable subscription right: TSR) 

1.1.4  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท์ี่มี underlying เป็นหุน้หรือ share warrants 

1.1.5  ตราสารทนุอื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารทนุตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 

1.2  ตราสารหนี ้

1.2.1  พนัธบตัร 

1.2.2  ตั๋วเงินคลงั 

1.2.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นพุนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.2.4  ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) 

1.2.5  ตั๋วสญัญาใชเ้งิน (Promissory Note: P/N) 

1.2.6  ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้กู ้

1.2.7  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท์ี่มี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุน้กู ้

1.2.8  ตราสารหนีอ้ื่นท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหนีต้าม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 

1.3  ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 

1.4  ตราสาร Basel III 

1.5  ศกุกู 

1.6  ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์(Derivative Warrants: DW) 
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2.  คณุสมบตัิของตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารทางการเงินทั่วไป 

ทรพัยสิ์นท่ีบรษิัทจดัการจะสามารถลงทนุไดต้าม 1. ตอ้งมีคณุสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑท์ี่ครบถว้น ดงันี ้

2.1  ไม่มีขอ้ก าหนดหรือเงื่อนไขที่ท  าใหผู้ล้งทนุมีภาระผกูพนัมากกว่ามลูคา่เงินลงทนุในตราสาร 

2.2  สามารถเปล่ียนมือได ้(รวมถึงกรณีที่เป็น ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่มีเงื่อนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทนุได้
ด าเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมเีงื่อนไขใหก้องทนุสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้ 

2.3  มีขอ้มลูเก่ียวกบัตราสารท่ีบรษิัทจดัการสามารถเขา้ถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบการพิจารณาตดัสนิใจลงทนุไดอ้ยา่ง
สม ่าเสมอ และมีขอ้มลูราคาที่สะทอ้นมลูค่ายตุิธรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูที่เชื่อถือไดซ้ึ่งจดัท าตาม
หลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล 

2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทนุใน ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่ออกตราสารดงักลา่วเพื่อช าระหนีก้ารคา้ ตั๋วแลกเงิน หรือ 
ตั๋วสญัญาใชเ้งิน ดงักล่าวตอ้งมีการรบัอาวลัหรือรบัรองโดยบคุคลดงันี ้
    2.4.1 ธนาคารพาณิชย ์บรษิัทเงินทนุ หรือบรษิัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
    2.4.2 ธนาคารออมสิน 
    2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
    2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
    2.4.5 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
    2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
    2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
    2.4.8 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

  

ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผูส้ั่งจ่ายหรือผูอ้อกตั๋วทัง้จ านวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถา้มี) 
ตามที่ระบไุวใ้น ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสญัญาใชเ้งินดว้ย 

ส่วนที ่2 :  ทรัพยส์นิประเภทหน่วย CIS และหน่วย infra 

ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS และหน่วย infra ที่กองทนุลงทนุ ซึ่งอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย ตอ้งมีคณุสมบตัิและ
หลกัเกณฑใ์นการลงทนุดงันี ้

1.  มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ขอ้ 
2.1 - 2.3 

2.  ในกรณีเป็นการลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักล่าวตอ้งมีนโยบายการลงทนุดงันี ้(ไมใ่ชก้บัการลงทนุ
ในหน่วย CIS ของกองทนุรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแทง่) 

2.1  มีการลงทนุในทรพัยสิ์นซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัท่ีกองทนุ (investing fund) สามารถลงทนุได ้

2.2  มีการลงทนุในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ธีิค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของ
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กองทนุ (investing fund) นัน้ 

2.3  มีการลงทนุในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ธีิค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบั
ทรพัยสิ์นท่ีเป็น SIP ของกองทนุ (investing fund) นัน้ 

2.4  มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุ (investing fund) นัน้ 

3.ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักล่าวตอ้งไม่ใชก่องทนุรวมฟีดเดอร ์

 

ส่วนที ่3 :  ทรัพยส์นิประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 

เป็นไปตามประกาศ  

ส่วนที ่6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives 

เป็นไปตามประกาศ 
 
2. ประเภทของหลกัทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่ หรือการหาดอกผลโดยวธิีอืน่ทีจ่ะลงทนุในตา่งประเทศ : 
ไม่มี 
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ตารางสรุปอัตราสว่นการลงทนุของกองทนุเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 

 
บรษิัทจดัการจะลงทนุหรือมีไวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทนุรวม 
ตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดงัต่อไปนี ้ใน
กรณีที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุหรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทนุ 
บรษิัทจดัการจะลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศที่แกไ้ขดว้ย 

อัตราส่วนการลงทนุในผู้ออกทรัพยส์ินหรือคูส่ัญญา (single entity limit) 

การลงทนุในตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

การลงทนุในหน่วย CIS ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

การลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่ผูร้บัฝากหรือผู้
ออกตราสารมีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้
หรือเป็นธนาคารออมสิน เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรฐับาลเป็น
ประกนั 

ไม่เกิน 20% ของ NAV 

การลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ หรือศกุกู ที่ผูอ้อกจดัตัง้
ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศที่ไดร้บั
อนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย ทีเ่สนอขาย
ในประเทศไทย และมีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทนุได ้และเป็นตราสารที่ผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบยีน หรือผูอ้อกมี
การเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไป 

(ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนีน้อ้ยกว่าหรือเทา่กบั 397 
วนันบัแต่วนัท่ีลงทนุ และไม่ไดม้ีผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบยีนหรือผูอ้อก
ไม่มีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไป ผูม้ีภาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคลตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
ก าหนด และในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนีม้ากกว่า 397 
วนั นบัแต่วนัท่ีลงทนุ ตอ้งขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated 
market) 

 ไม่เกิน 10% ของ NAV หรือ  

น า้หนกัของตราสารที่ลงทนุใน benchmark + 5%  

แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 

- การลงทนุในตราสารทนุท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET (ไม่รวมตราสารทนุท่ีผูอ้อก
ตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหม้ีการเพิกถอนการ
เป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET)  

- การลงทนุในตราสารทนุท่ีออกโดยบรษิัทท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิัทดงักล่าวซือ้ขายใน

รวมกนัไมเ่กิน 10% ของ NAV หรือ  

น า้หนกัของทรพัยสิ์นที่ลงทนุใน benchmark + 5%  

แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
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กระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET (ไม่รวม
บรษิัทท่ีอยู่ระหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหม้ีการเพิกถอนหุน้
ออกจากการซือ้ขายใน SET) 

- การลงทนุในหุน้ท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET 

- การลงทนุในตราสาร Basel III ที่มีอนัดบัความนา่เชื่อถืออยูใ่นอนัดบั
ที่สามารถลงทนุได ้และเป็นตราสารท่ีผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบยีนใน 
SET หรือผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไป  

(ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนีน้อ้ยกว่าหรือเทา่กบั 397 
วนันบัแต่วนัท่ีลงทนุ และไม่ไดม้ีผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบยีนใน SET 
หรือผูอ้อกไม่มีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไป ผูม้ีภาระผกูพนัตาม
ตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคลตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุก าหนด และในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้
มากกวา่ 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ตอ้งขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบ
ของ regulated market) 

- การลงทนุในใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์(Derivative Warrants) 
ของผูอ้อกที่มีอนัดบัความนา่เชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้

- การท าธุรกรรม reverse repo และ/หรือ OTC derivatives ที่
คู่สญัญามีอนัดบัความนา่เชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้

- การลงทนุในหน่วย infra ทีจ่ดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO 
เพื่อการจดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผู้
ลงทนุทั่วไปของ SET (ไม่รวมหนว่ยดงักล่าวที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
แกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขาย
ใน SET) และเป็นหน่วยของกองทนุท่ีไม่ไดม้ีลกัษณะกระจายการ
ลงทนุในกิจการโครงสรา้งพืน้ฐาน (diversified fund) ตามแนวทางที่
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

การลงทนุในหน่วย infra ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO 
เพื่อการจดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผู้
ลงทนุทั่วไปของ SET (ไม่รวมหนว่ยดงักล่าวที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
แกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขาย
ใน SET) และเป็นหน่วยของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจายการลงทนุใน

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
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กิจการโครงสรา้งพืน้ฐาน (diversified fund) ตามแนวทางที่ส  านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

การลงทนุในทรพัยสิ์นอื่นนอกเหนือจากที่ระบขุา้งตน้ (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% ของ NAV 

หมายเหต:ุ ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสาร หรือคู่สญัญา 
แลว้แต่กรณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 

 

อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

การลงทนุในทรพัยสิ์นของบรษิัททกุบรษิัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกนั
หรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับรษิัทดงักล่าว 

ไม่เกิน 25% ของ NAV หรือ  

น า้หนกัของทรพัยสิ์นที่ลงทนุใน benchmark + 10%  

แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 

หมายเหต:ุ ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 
 

อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์ิน (product limit) 

การลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋ว
สญัญาใชเ้งิน ของธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะ
จดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์บรษิัทเงินทนุ บรษิัทเครดิตฟองซเิอร ์และ
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั  

(ไม่รวมสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักล่าว) 

(ไม่รวมทรพัยสิ์นท่ีกองทนุไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สญัญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

รวมกนัไมเ่กิน 45% ของ NAV เฉล่ียในรอบปีบญัช ี

- การลงทนุในตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสญัญาใชเ้งินท่ีมีเงื่อนไขหา้มเปล่ียน
มือ แต่กองทนุไดด้  าเนินการใหม้กีารรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารได้
ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขใหก้องทนุสามารถขายคืน
ผูอ้อกตราสารได ้ 

- การลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการ
ฝากเกิน 12 เดือน 

 รวมกนัไม่เกิน 25% ของ NAV 
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- การลงทนุใน total SIP ไดแ้ก่ การลงทนุในทรพัยสิ์นอื่น
นอกเหนือจากที่ระบตุามอตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผูอ้อก
ทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) และการลงทนุในตราสาร
ที่มีอนัดบัความนา่เชื่อถืออยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่ที่สามารถลงทนุได ้
หรือไม่มีอนัดบัความนา่เชื่อถือ แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนี้
กึ่งทนุ ศกุกู หรือตราสาร Basel III ที่ผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบียน หรือ
ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไป (ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมี
ก าหนดวนัช าระหนีน้อ้ยกว่าหรือเท่ากบั 397 วนันบัแต่วนัท่ีลงทนุ และ
ไม่ไดม้ีผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบียนหรือผูอ้อกไม่มีการเปิดเผยขอ้มลู
เป็นการทั่วไป ผูม้ีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็นบคุคล
ตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด และในกรณีที่
เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนีม้ากกวา่ 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ 
ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรืออยู่ในระบบของ regulated market) และมีอนัดบั
ความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได ้หรือไม่มีอนัดบั
ความน่าเชื่อถือ 
การท าธุรกรรม reverse repo ไม่เกิน 25% ของ NAV 

การท าธุรกรรม securities lending ไม่เกิน 25% ของ NAV 

การลงทนุในหนว่ย infra ไม่เกิน 20% ของ NAV 

Total SIP ไดแ้ก ่
- การลงทนุในทรพัยสิ์นอื่นนอกเหนือจากที่ระบตุามอตัราส่วนการ
ลงทนุท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
- การลงทนุในตราสารที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัต ่ากว่าที่
สามารถลงทนุได ้หรือไม่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือ แต่ไม่รวมถึงตราสาร
หนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ศกุกู หรือตราสาร Basel III ที่ผูอ้อกเป็น
บรษิัทจดทะเบียน หรือผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไป (ใน
กรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนีน้อ้ยกวา่หรือเท่ากบั 397 วนั
นบัแต่วนัท่ีลงทนุ และไม่ไดม้ีผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบยีนหรือผูอ้อกไม่
มีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไป ผูม้ีภาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคลตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
ก าหนด และในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนีม้ากกว่า 397 
วนั นบัแต่วนัท่ีลงทนุ ตอ้งขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated 
market) และมีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัต ่ากวา่ที่สามารถ
ลงทนุได ้หรือไม่มีอนัดบัความนา่เชื่อถือ 

รวมกนัไมเ่กิน 15% ของ NAV 
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การลงทนุในตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเชื่อถือของตวัตราสารและผู้
ออกอยู่ในอนัดบัต ่ากวา่ที่สามารถลงทนุได ้หรือไม่มีอนัดบัความ
น่าเชื่อถือ 

ไม่เกิน 20% ของ NAV 

การลงทนุใน derivatives ที่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อการลดความเส่ียง 
(hedging) 

ไม่เกินมลูคา่ความเส่ียงที่มีอยู่ 

การลงทนุใน derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเส่ียง  
(non-hedging) 

global exposure limit 

กรณีกองทนุไม่มกีารลงทนุแบบซบัซอ้น 

จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน 
derivatives โดยตอ้งไมเ่กิน 100% ของ NAV 

หมายเหต:ุ ส าหรบัการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุ ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั 
product limit 

 

อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามความมีสว่นได้เสียในกิจการทีล่งทนุ (concentration limit) 

การลงทนุในหุน้ของบรษิัทรายใดรายหน่ึง ไม่เกิน 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสียงทัง้หมด 
ของบริษทัน้ัน 

(รวมทกุกองทุนภายใต้การจดัการของบริษทั
จัดการ) 

การลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ตราสาร Basel III และ 
ศกุกู ของผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง 
(ไม่รวมตราสารหนีภ้าครฐัไทย หรือตราสารหนีภ้าครฐัต่างประเทศ) 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีสิ้นทางการเงิน 
(financial liability) ของผูอ้อกรายนัน้ 

การลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ
กองทนุท่ีออกหน่วยนัน้ 

เวน้แตเ่ป็นหน่วย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะ
ครบถว้นดงันี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุมเ่กนิ 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

การลงทนุในหนว่ย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของ
กองทนุ infra ที่ออกหน่วยนัน้ 
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เวน้แตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุท่ีมีลกัษณะ
ครบถว้นดงันี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุมเ่กนิ 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

 

ทัง้นี ้การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุ ว่าดว้ยเรื่องการลงทนุของกองทนุ และ/หรือท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
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ค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดทีเ่รียกเก็บจากกองทนุรวมและผู้ถือหน่วย 
 

ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดทีเ่รียกเก็บจากกองทนุรวมและผู้ถือหน่วย 
ของรอบปีบัญชีตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2565 

 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

  อตัราตามโครงการ 
เรียกเกบ็จริง 
2564 - 2565 

เรียกเกบ็จริง 
2563 - 2564 

เรียกเกบ็จริง 
2562 - 2563 

1AMSET50 
(% ของมูลค่า
ทรพัยสิ์นสทุธิ 

ต่อปี) 

(%ของมูลคา่
ทรพัยสิ์นสทุธิ 

ต่อปี) 

(%ของมูลคา่
ทรพัยสิ์นสทุธิ 

ต่อปี) 

(%ของมูลคา่
ทรพัยสิ์นสทุธิ 

ต่อปี) 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดท่ี
ประมาณการได ้

        

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร  (management fee)*         

    -   หน่วยลงทุนชนิด ID (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 0.52002) ไม่เกนิ 2.14 0.03 0.05 0.10 

    -   หน่วยลงทุนชนิด RA (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 0.52002) ไม่เกนิ 0.52002 0.42 0.39 0.35 

    -   หน่วยลงทุนชนิด RU (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 0.52002) ไม่เกนิ 2.675 0.07 0.08 0.07 

ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (trustee fee)*         

    -   หน่วยลงทุนชนิด ID (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 0.0321) ไม่เกนิ 0.05885       

    -   หน่วยลงทุนชนิด RA (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 0.0321) ไม่เกนิ 0.05885 0.03 0.03 0.03 

    -   หน่วยลงทุนชนิด RU (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 0.0321) ไม่เกนิ 0.05885       

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน (registrar fee)*         

    -   หน่วยลงทุนชนิด ID (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 0.107) ไม่เกนิ 1.07       

    -   หน่วยลงทุนชนิด RA (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 0.107) ไม่เกนิ 0.11235 0.11 0.11 0.11 

    -   หน่วยลงทุนชนิด RU (ปัจจุบนั: รอ้ยละ 0.107) ไม่เกนิ 1.07       

ค่ำใชจ้่ำยในกำรสอบบญัช ี ตำมทีจ่่ำยจรงิ 0.00 0.00 0.00 

ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ตำมทีจ่่ำยจรงิ 0.00 0.00 0.01 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และส่งเสรมิ         
กำรขำยทีเ่รยีกเกบ็จำกกองทุนรวม         
·        ในชว่งเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก ไม่เกนิ 0.50 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
·        ภำยหลงัเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก ไม่เกนิ 0.50 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีประมาณการไม่ได้ ตำมทีจ่่ำยจรงิ ตำมทีจ่่ำยจรงิ ตำมทีจ่่ำยจรงิ ตำมทีจ่่ำยจรงิ 

รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยทีเ่รยีกเกบ็จรงิทัง้หมด  0.66 0.66 0.67 
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หมำยเหตุ    *   ค่ำธรรมเนยีมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน 
 จะค ำนวณทุกวนัท ำกำรโดยใชม้ลูค่ำทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่ำหนี้สนิทัง้หมด ก่อนหกัค่ำธรรมเนียมกำร
 จดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ในแต่ละวนัเป็นฐำนใน
 กำรค ำนวณ 

                -  ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นอตัรำทีร่วมภำษมีลูค่ำเพิม่หรอืภำษอีื่นใด 
                -  บรษิทัจดักำรสำมำรถเพิม่ค่ำธรรมเนียม และ/หรอืค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวขำ้งตน้ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 5 จำกทีร่ะบุไว ้
 ภำยในรอบระยะเวลำ 1 ปี ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกวำ่ 60 วนั โดยประกำศ 
 ผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร 

 
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วย 
 

 อตัราตามโครงการ 
(%ของมลูค่ำซื้อขำย) 

เรียกเกบ็จริง 2564 - 2565 
(%ของมลูค่ำซื้อขำย) 

เรียกเกบ็จริง 2563 - 2564 
(%ของมลูค่ำซื้อขำย) 

เรียกเกบ็จริง 2562 - 2563 
(%ของมลูค่ำซื้อขำย) 

ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วย 

- 1AMSET50-ID 
- 1AMSET50-RA 

- 1AMSET50-RU 

 

ไม่เกนิ 2.14 
ไม่เกนิ 0.2675 

ไม่เกนิ 2.14 

 

0.214 
0.2675 

0.535 

 

0.214 
0.2675 

0.535 

 

0.214 
0.2675 

0.535 

ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้อคนืหน่วย 

- 1AMSET50-ID 
- 1AMSET50-RA 

- 1AMSET50-RU 

 

ไม่เกนิ 2.14 
ไม่ม ี

ไม่เกนิ 2.14 

 

ยกเวน้กำรเรยีกเกบ็ 
ยกเวน้กำรเรยีกเกบ็ 

ยกเวน้กำรเรยีกเกบ็ 

 

ยกเวน้กำรเรยีกเกบ็ 
ไม่ม ี

ยกเวน้กำรเรยีกเกบ็ 

 

ยกเวน้กำรเรยีกเกบ็ 
ไม่ม ี

ยกเวน้กำรเรยีกเกบ็ 

ค่ำธรรมเนียมกำรซื้อขำย
หลกัทรพัย ์(Brokerage Fee) กรณี

สัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน* 

- 1AMSET50-ID 
- 1AMSET50-RA 

- 1AMSET50-RU 

 
 

 

ไม่เกนิ 0.30 
ไม่เกนิ 0.30 

ไม่เกนิ 0.30 

 
 

 

ยกเวน้กำรเรยีกเกบ็ 
0.25 

ยกเวน้กำรเรยีกเกบ็ 

 
 

 

ยกเวน้กำรเรยีกเกบ็ 
0.25 

ยกเวน้กำรเรยีกเกบ็ 

 
 

 

ยกเวน้กำรเรยีกเกบ็ 
0.25 

ยกเวน้กำรเรยีกเกบ็ 

ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วย อตัรำเดยีวกบั 

ค่ำธรรมเนียมกำรขำย 
และรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

อตัรำเดยีวกบั 

ค่ำธรรมเนียมกำรขำย 
และรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

อตัรำเดยีวกบั 

ค่ำธรรมเนียมกำรขำย 
และรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

อตัรำเดยีวกบั 

ค่ำธรรมเนียมกำรขำย 
และรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน ม ี ตำมทีน่ำยทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตำมทีน่ำยทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตำมทีน่ำยทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 
หมำยเหตุ   -  ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นอตัรำทีร่วมภำษมีลูค่ำเพิม่หรอืภำษอีื่นใดในท ำนองเดยีวกนัแลว้ 
                  *  บรษิทัจดักำรจะน ำค่ำธรรมเนียมนี้กลบัไปสมทบรวมเป็นทรพัยส์นิของกองทุน เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่
 กองทุนต่อไป 
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รายละเอียดการลงทุนของ 

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 
 

 

 
 

 
 
 
 

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม % NAV
หรือทรพัยสิ์นในประเทศ ราคาตลาด (บาท)

หุ้นสามญั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์
ธุรกจิกำรเกษตร 13,280,400.00 0.57%
อำหำรและเครือ่งดืม่ 73,970,970.00 3.17%
แฟชัน่ - -
ธนำคำร 325,356,727.00 13.94%
เงนิทุนและหลกัทรพัย์ 61,679,350.00 2.64%
ประกนัภยัและประกนัชวีติ 16,744,620.00 0.72%
บรรจุภณัฑ์ 35,596,500.00 1.52%
ยำนยนต์ - -
ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 40,107,650.00 1.72%
วสัดุอุตสำหกรรมและเครือ่งจกัร 6,729,750.00 0.29%
วสัดุก่อสรำ้ง 54,720,000.00 2.34%
บรกิำรรบัเหมำก่อสรำ้ง 22,416,270.00 0.96%
พฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 178,737,582.00 7.66%
พลงังำนและสำธำรณูปโภค 517,864,270.00 22.18%
เหมอืงแร่ - -
พำณชิย์ 294,438,885.00 12.61%
กำรแพทย์ 136,424,150.00 5.84%
สือ่และสิง่พมิพ์ 11,695,640.00 0.50%
กำรท่องเทีย่วและสนัทนำกำร 23,316,000.00 1.00%
ขนสง่และโลจสิตกิส์ 230,173,188.00 9.86%
เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร 144,045,419.00 6.17%
ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิส์ 93,424,850.00 4.00%
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ - -
รวมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 2,280,722,221.00 97.69%
เงนิฝำกบมจ.ธ.กสกิรไทย 84,520,669.08 3.62%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ 82,459,750.27 3.53%
หนีส้นิอืน่ ๆ (113,115,774.67) -4.85%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 2,334,586,865.68 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณเอเอม็เซ็ท 50

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม 50 
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ข้อมูลการถือหน่วยลงทนุเกนิข้อจ ากัดในการใช้สทิธอิอกเสยีง 

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 

 

ไม่มี 

 

หมายเหต ุ:  
ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 
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ค าเตอืน/ขอ้แนะน า 

 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

• กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 มีการกระจายการลงทุนนอ้ยกว่ากองทุนรวมตราสารทนุทั่วไป เนื่องจากมีการลงทนุใน
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเป็นอตัราส่วนมากกว่าอตัราส่วนการลงทนุตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ประกาศ
ก าหนด ผูล้งทนุควรศกึษานโยบายการลงทนุของกองทนุรวมใหเ้ขา้ใจก่อนตดัสินใจลงทนุ 

• กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน  วรรณ จ ากัด  จึงไม่มี
ภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของกองทนุเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทนุเปิดวรรณเอ
เอ็มเซ็ท 50 ไม่ไดข้ึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั 

• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ 

• ในกรณีที่ผูล้งทนุตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ่มเติม ผูล้งทนุสามารถขอหนงัสือชีช้วน และขอ้มลูโครงการจดัการกองทนุรวมได้
ที่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

• ผูล้งทนุควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทนุเป็นบคุคลที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
และควรขอดบูตัรประจ าตวัของบคุคลดงักล่าวที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกใหด้ว้ย 

• ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มลูที่อาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวขอ้งไดท้ี่ส  านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์นตของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

• บริษัทจัดการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลักทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศ
ต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบ เพื่อที่บริษัท
จดัการจะสามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องพนกังานได ้

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงของกองทุนไดท้ี่บริษัท
จดัการ 

• ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 เมื่อมีความเขา้ใจในความเส่ียงของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ และ 
ผูล้งทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณก์ารลงทุน วตัถุประสงคก์ารลงทุน และ
ฐานะการเงินของผูล้งทนุเอง 

 

หนังสือชีช้วนสว่นข้อมูลกองทนุรวมฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที ่24 กุมภาพันธ ์2566 


