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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทนุเปดิภทัร แอ็กทิฟ อิควติี้ (PHATRA ACT EQ)                                                 
 

เร่ือง ข้อความเดิม ข้อความใหม ่ เหตุผล 
ส่วนโครงการ 
ค าจ ากัดความ / ค า
นิยาม : 

กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ 
ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนจึงไม่มีค านิยาม “ชนิดหน่วยลงทุน” 

กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ 
ชนิดหน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนมี 2 ชนิด คือ 
1.ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PHATRA ACT EQ-A) 
2.ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : PHATRA ACT EQ-D) 

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ทางเลือกให้ ผู้
ถือหน่วยลงทุน
โดยในการแบ่ง
ช นิ ด ห น่ ว ย
ลงทุ น  ลู กค้ า
เดิมของกองทุน
เ ปิ ด ภั ท ร 
แอ็กทิฟ อิควิตี้ 
จะอยู่ในหน่วย
ล ง ทุ น ช นิ ด
จ่ายเงินปันผล  

2. จ านวนเงินทุน
ข อ ง โ ค ร ง ก า ร
จัดการกองทุนรวม 
มู ล ค่ า ที่ ต ร า ไ ว้ 
จ านวน ประเภท 
ร าคาของหน่ ว ย
ลงทุนที่เสนอขาย : 

2.6. มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังซื้อครั้งแรก :  
มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท 
 
 
 
 
2.7. มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังซื้อครั้งถัดไป :  
มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังซื้อครั้งถัดไป 1,000.00 บาท 
 
 
2.8. มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังขายคืน:  
มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังขายคืน ไม่ก าหนด 
 
 
 
 
2.9 จ านวนหน่วยลงทุนขั้นต่ าของการส่ังขายคืน :  
จ านวนหน่วยลงทุนขั้นต่ าของการส่ังขายคืน ไม่ก าหนด 
 
 
 

 2.6. มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังซื้อครั้งแรก   :   
ชื่อย่อ รายละเอียด 
1. PHATRA ACT EQ-A มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังซื้อครัง้แรก 1,000.00 บาท 
2. PHATRA ACT EQ-D มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังซื้อครัง้แรก 1,000.00 บาท 

 รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ข้อ 2.12 
2.7. มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังซื้อครั้งถัดไป   :     
ชื่อย่อ รายละเอียด 
1. PHATRA ACT EQ-A มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังซื้อครั้งถัดไป 1,000.00 บาท 
2. PHATRA ACT EQ-D มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังซื้อครั้งถัดไป 1,000.00 บาท 

 รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ข้อ 2.12 
2.8. มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังขายคืน    :    
ชื่อย่อ รายละเอียด 
1. PHATRA ACT EQ-A มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังขายคืน ไม่ก าหนด 
2. PHATRA ACT EQ-D มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังขายคืน ไม่ก าหนด 

 รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ข้อ 2.12  
2.9. จ านวนหน่วยลงทุนขั้นต่ าของการส่ังขายคืน  :     
ชื่อย่อ รายละเอียด 
1. PHATRA ACT EQ-A จ านวนหนว่ยลงทุนขั้นต่ าของการส่ังขายคืน ไม่ก าหนด 
2. PHATRA ACT EQ-D จ านวนหนว่ยลงทุนขั้นต่ าของการส่ังขายคืน ไม่ก าหนด 

 รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ข้อ 2.12 

เ พื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับ
ระบบของบริษทั
จัดการ 
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เร่ือง ข้อความเดิม ข้อความใหม ่ เหตุผล 
 
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า :  
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า ไม่ก าหนด 
 
 
 
 
2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า :  
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า ไม่ก าหนด 
 

 
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า  :   
ชื่อย่อ รายละเอียด 
1. PHATRA ACT EQ-A มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า ไม่ก าหนด 
2. PHATRA ACT EQ-D มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า ไม่ก าหนด 

 รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ข้อ 2.12 
 
2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า :  
ชื่อย่อ รายละเอียด 
1. PHATRA ACT EQ-A จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลือในบญัชีขั้นต่ า ไม่ก าหนด 
2. PHATRA ACT EQ-D จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลือในบญัชีขั้นต่ า ไม่ก าหนด 

 รายละเอียดเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ข้อ 2.12 
 4 .  การแบ่งชนิด
หน่วยลงทุน (Class 
of Unit) :  
 

 4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี 
 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี  
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  
- สิทธิท่ีจะได้รับเงินปันผล    
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  
รายละเอียดแต่ละชนิด 
หน่วยลงทุน ชื่อย่อ ค าอธิบายเพิ่มเติม 
1. ชนิดสะสมมูลคา่ PHATRA ACT EQ-A เ ห ม า ะ ส า ห รั บ ผู้ ล ง ทุ น ที่

ต้ อ ง ก า ร เ พิ่ ม โ อ ก า ส รั บ
ผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้น
ของมูลค่าหน่วยลงทุนเป็น
หลัก 

2. ชนิดจา่ยเงินปันผล PHATRA ACT EQ-D เ ห ม า ะ ส า ห รั บ ผู้ ล ง ทุ น ที่
ต้ อ ง ก า ร เ พิ่ ม โ อ ก า ส รั บ
ผลตอบแทนจากเงินปันผล
ของกองทุนเป็นหลัก 

 
ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิดให้บริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน เช่น ชนิด
สะสมมูลค่าหน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผล หรือหน่วยลงทุนชนิดอื่นเพิ่มเติมใน
อนาคต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเปล่ียนแปลง แก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติม โดยติดประกาศและ/หรือจัดให้มี
ข้อความดังกล่าวที่ส านักงานของบริษัทจัดการ และส านักงานผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด ชนิดหน่วย

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ทางเลือกให้ ผู้
ถือหน่วยลงทุน 



กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ)                                                            Page 3/13       

เร่ือง ข้อความเดิม ข้อความใหม ่ เหตุผล 
ลงทุนประเภทของผู้ลงทุน และ/หรือเปิดขายหน่วยลงทุนชนิดอื่นเพิ่มเติม ในภายหลัง
ได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อน
การเปล่ียนแปลง แก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติม โดยติดประกาศและ/หรือจัดให้มี
ข้อความดังกล่าวที่ส านักงานของบริษัทจัดการ และส านักงานผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

8. การสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน : 

  เพิ่มเติม 
8.2.4 กรณีที่เป็นการสับเปล่ียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
(1) กรณีหน่วยลงทุนเป็นหน่วยลงทุนต้นทาง จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อค านวณ
ราคารับซื้อคืนของวันท าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนต้นทาง หักด้วย 
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนต้นทาง (ถ้ามี) 
(2) กรณีหน่วยลงทุนเป็นหน่วยลงทุนปลายทาง จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อค านวณ
ราคาขายของวันท าการของหน่วยลงทุนปลายทางก่อนวันที่หน่วยลงทุนปลายทางจะ
ได้รับเงินจากการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียม
การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนปลายทาง (ถ้ามี)  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยท ารายการสับเปล่ียนระหว่าง
หน่วยลงทุนได้ในอนาคต รวมถึงสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงก าหนดการในการสับเปล่ียน
ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน และ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข/วิธีการในการสับเปล่ียนระหว่างชนิด
หน่วยลงทุนในภายหลัง และ/หรือในรายละเอียดการสับเปล่ียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน 
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดให้บริการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายหลังการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวร โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ ในการด าเนินดังกล่าวบริษัทจัดการค านึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้สนใจลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่ส านักงาน
ของบริษัทจัดการ และส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 

14. การจ่ายเงินปัน
ผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย 
 
 
 
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  
กองทุนพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมหรือก าไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีก าไร
สะสมหรือมีก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวจะต้องไม่ท าให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มี
การจ่ายเงินปันผลนั้น  
กองทุนมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดย

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :  
ชื่อย่อ รายละเอียด 
PHATRA ACT EQ-A ไม่จ่าย 
PHATRA ACT EQ-D จ่าย 

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  
กองทุนพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมหรือก าไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีก าไร
สะสมหรือมีก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวจะต้องไม่ท าให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มี
การจ่ายเงินปันผลนั้น  
กองทุนมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดย
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พิจารณาจ่ายจากหลักเกณฑ์ดังนี้ (แล้วแต่กรณี)  
1) จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่
จะจ่ายเงินปันผล หรือ  
2) พิจารณาจ่ายจากก าไรสะสมในอัตราตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่จ่ายเงินปันผลในงวดใดๆ ก็ตาม ในกรณีที่การจ่ายเงินปัน
ผลต่อหน่วยลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นต่ ากว่า 0.25 บาท หรือกรณีอื่นใดตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร 

พิจารณาจ่ายจากหลักเกณฑ์ดังนี้ (แล้วแต่กรณี)  
1) จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่
จะจ่ายเงินปันผล หรือ  
2) พิจารณาจ่ายจากก าไรสะสมในอัตราตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่จ่ายเงินปันผลในงวดใดๆ ก็ตาม ในกรณีที่การจ่ายเงินปัน
ผลต่อหน่วยลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นต่ ากว่า 0.25 บาท หรือกรณีอื่นใดตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร 

15. ค่าธรรมเนียม
และค่ า ใ ช้ จ่ า ยที่
เ รี ย ก เ ก็ บ จ า ก
กองทุนรวมและผู้
สั่ ง ซื้ อ ห รื อ ผู้ ถื อ
หน่วยลงทุน : 

สรุปค่าธรรมเนียม 
กองทุน PHATRA ACT EQ  
 

ไม่เกินร้อยละ 

Total Fee 4.8150 
Management Fee 2.6750 
Trustee fee 0.1070 
Registrar fee 0.5350 
Front-end fee 2.0000 
Back-end fee 1.0000 
Switching in fee 1.0000 
Switching out fee 1.0000 

 
 
 
 
 
 

สรุปค่าธรรมเนียม 
กองทุน PHATRA ACT EQ  
(ไม่เกินร้อยละ) 

ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล 

Total Fee 4.8150 4.8150 
Management Fee 2.6750 2.6750 
Trustee fee 0.1070 0.1070 
Registrar fee 0.5350 0.5350 
Front-end fee 2.0000 2.0000 
Back-end fee 1.0000 1.0000 
Switching in fee 1.0000 1.0000 
Switching out fee 1.0000 1.0000 
 เพิ่มเติมข้อสงวนสิทธิของ Switching in fee และ 

Switching out fee 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่าง
ชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี้   โดยจะ
ประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและ/หรือ
ผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ   
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ในแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน
โดยจะประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ใน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ   
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เร่ือง ข้อความเดิม ข้อความใหม ่ เหตุผล 
16. วิธีการค านวณ 
ก าหนดเวลาในการ
ค านวณและการ
ป ร ะ ก า ศ มู ล ค่ า
ท รั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ 
มูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่ ว ย
ลงทุน หลักเกณฑ์
แ ล ะ วิ ธี ก า ร
ด าเนินการในกรณี
ที่ มู ล ค่ า ห น่ ว ย
ลงทุนไม่ถูกต้อง : 

การค านวณดังกล่าวไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
 
 
 

การค านวณดังกล่าวมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
เพิ่มเติม 
เงื่อนไขพิเศษ :  
1. บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 
 
วิธีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท าให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะต้องมีการ
แบ่งการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น จะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวม
ของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยเฉล่ียตามสัดส่วนของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้า หลังจากการปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด (เช่น รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ
รายการเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นต้น) และค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
 
กรณีวันแรกของการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉล่ียโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขาย
ได้ทั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
 
ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ค านวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ ากว่า
ศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
ตัวอย่างการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
โดยสมมติให้  
วันที่ 1 :  
มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 1,000,000.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 
= 10 บาท ซึ่งเป็นชนิดจ่ายปันผล 1,000,000.00 บาท สมมุติมีผลประโยชน์ในวันแรก 
10,000.00 บาท  
และในวันนี้ มีรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดที่จ่ายปันผล 300,000.00 บาท รายการซื้อ
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 200,000.00 บาท  

 กองทุนรวม ชนิดจ่ายปันผล ชนิดสะสม
มูลค่า 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่
จ าหน่ายได้หลังหัก 1,000,000.00 1,000,000.00 - 
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เร่ือง ข้อความเดิม ข้อความใหม ่ เหตุผล 
ค่าธรรมเนียมการขาย
(ถ้ามี) (บาท) 
ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นใน
วันแรก 10,000 บาท 
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ 
- ชนิดจ่ายปันผล = 
10,000 x 
1,000,000.00/1,000,00
0.00 = 10,000 

10,000.00 10,000.00 - 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่ายของ
กองทุน 

1,010,000.00   1,010,000.00  - 

รายการค่าใช้จ่ายของ
กองทุนรวมต่อวัน (/365)    
- ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+VAT) = 
1.07%  

(29.61) (29.61) - 

- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+VAT) = 
0.0535 

 (1.48) (1.48) - 

- ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+VAT) = 
0.107%  

(2.96) 
 

(2.96) 
 

- 
 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
(NAV) 1,009,965.95 1,009,965.95  - 
จ านวนหน่วยลงทุน 
(หน่วย) 100,000.0000 100,000.0000 - 
มูลค่าหน่วยลงทุน 
(ต่อหน่วย) 10.0996 10.0996 - 

หมายเหตุ : การค านวณในตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบาย
เท่านั้น ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน (ถ้ามี) 
 
วันที ่2 :  
ท าการเพิ่มหน่วยจากรายการซื้อหน่วยลงทุนของวันท าการก่อนหน้า (จากรายการซื้อ
หน่วยลงทุนชนิดที่จ่ายปันผล 300,000.00 บาท และรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสม
มูลค่า 200,000.00 บาท) และสมมุติมีผลประโยชน์ในวันที่สอง 15,000.00 บาท  
และในวันนี้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล 50,000.00 บาท 
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เร่ือง ข้อความเดิม ข้อความใหม ่ เหตุผล 

 กองทุนรวม ชนิดจ่ายปันผล ชนิดสะสม
มูลค่า 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนของวันก่อนหน้า 
(บาท) 

 1,009,965.95   1,009,965.95   0.00  

ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลด
หน่วยลงทุนของวันท า
การก่อนหน้า 

   - รายการซื้อหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายปันผลและชนิด
สะสมมูลค่า  
   (+500,000 บาท) 

500,000.00   300,000.00  200,000.00  

    มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลัง
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลด
หน่วยลงทุนของวันท า
การก่อนหน้า 

1,509,965.95  1,309,965.95  200,000.00  

ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นใน
วันที่ 2 จ านวนเงิน 
15,000.00 บาท 
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ 
- ชนิดจ่ายปันผล = 
15,000 x1,309,965.95/ 
1,509,965.95 = 
13,013.20 บาท 
- ชนิดสะสมมูลค่า = 
15,000 x200,000.00/ 
1,509,965.95 = 
1,986.80 บาท 

 15,000.00  13,013.20  1,986.80   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก่อนหักค่าใช้จ่ายของ
กองทุน 

1,524,965.95  1,322,979.15 201,986.80 

รายการค่าใช้จ่ายของ
กองทุนรวมต่อวัน (/365) 

   - ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+VAT) = 
1.07% (คิดอัตราเท่ากัน
ทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุน) 

 (44.70)  (38.78) (5.92)  
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เร่ือง ข้อความเดิม ข้อความใหม ่ เหตุผล 
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+VAT) = 
0.0535% (คิดอัตรา
เท่ากันทั้ง 2 ชนิดหน่วย
ลงทุน) 

 (2.24)  (1.94)  (0.30) 

- ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+
VAT)=0.107%(คิด
อัตราเท่ากันทั้ง 2 ชนิด
หน่วยลงทุน) 

 (4.47)  (3.88)  (0.59) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
(NAV) 

1,524,914.54 1,322,934.55   201,979.99  

จ านวนหน่วยลงทุน 
(หน่วย) 

   จ านวนหน่วยลงทุนของ
วันท าการก่อนหน้า 
(หน่วย) 

100,000.0000 100,000.0000 0.0000 

-หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น    
  - ชนิดจ่ายปันผล = 
300,000.00 / 10.0997 
= 29,703.8525 หน่วย  29,703.8525 19,802.5683 

  - ชนิดสะสมมูลค่า = 
200,000.00 / 10.0997 
= 19,802.5683 หน่วย    
จ านวนหน่วยลงทุน
คงเหลือ (หน่วย) 

149,506.4208  129,703.8525  19,802.5683  

มูลค่าหน่วยลงทุน 
(ต่อหน่วย) 

10.1996 10.1996 10.1996 

หมายเหตุ : การค านวณในตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบาย
เท่านั้น ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน (ถ้ามี) 
 
 
วันที ่3 :  
ท าการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุนของวันท าการก่อนหน้า (จากการขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผลจ านวน 50,000.00 บาท) สมมุติมีผลประโยชน์ในวันที่สาม 
20,000.00 บาท และมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 
3,000.00 บาท 
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เร่ือง ข้อความเดิม ข้อความใหม ่ เหตุผล 

 กองทุนรวม ชนิดจ่ายปันผล ชนิดสะสม
มูลค่า 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนของวันก่อนหน้า 
(บาท) 

1,524,914.54 1,322,934.55 201,979.99 

ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลด
หน่วยลงทุนของวันท า
การก่อนหน้า 
- รายการขายคืนหน่วย
ลงทุนชนิดจ่ายปันผล (-
50,000 บาท) 

(50,000.00) (50,000.00) 0.00 

ปรับปรุงรายการจ่ายเงิน
ปันผลเฉพาะชนิดจ่าย
ปันผล จ านวน 3,000.00 
บาท 

(3,000.00) (3,000.00)     0.00    

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลัง
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม-ลด
หน่วยลงทุนของวันท า
การก่อนหน้าและ
รายการจ่ายเงินปันผล
เฉพาะชนิดจ่ายปันผล 

1,471,914.54 1,269,934.55 201,979.99 

ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นใน
วันที่ 3 จ านวนเงิน 
20,000 บาท 
วิธีคิดการปันส่วนมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ 
- ชนิดจ่ายปันผล = 
20,000 x 1,269,934.55 
/ 1,471,914.54 =  
17,255.55 บาท 
- ชนิดสะสมมูลค่า = 
20,000 x 201,979.99 / 
1,471,914.54 =  
2,744.45 บาท 

 20,000.00  17,255.55  2,744.45 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อน
หักค่าใช้จ่ายของกองทุน 

1,491,914.54 1,287,190.10 204,724.44  

รายการค่าใช้จ่ายของ
กองทุนรวมต่อวัน (/365) 
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เร่ือง ข้อความเดิม ข้อความใหม ่ เหตุผล 
- ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (+VAT) = 
1.07% (คิดอัตราเท่ากัน
ทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุน) 

(43.73)  (37.73) (6.00) 

- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ (+VAT) = 
0.0535% (คิดอัตรา
เท่ากันทั้ง 2 ชนิดหน่วย
ลงทุน) 

(2.19) (1.89) (0.30) 

- ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน (+
VAT)=0.107%(คิดอัตรา
เท่ากันทั้ง 2 ชนิดหน่วย
ลงทุน) 

(4.37) (3.77) (0.60) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
(NAV) 

1,491,864.25 1,287,146.71  204,717.54 

จ านวนหน่วยลงทุน 
(หน่วย) 
จ านวนหน่วยลงทุนของ
วันท าการก่อนหน้า 
(หน่วย) 
-หน่วยลงทุนลดลง 
   - ชนิดจ่ายปันผล 
50,000.00 / 10.1996 = 
4,902.1530หน่วย 

 
149,506.4208 
(4,902.1530) 

 
129,703.8525 

   (4,902.1530) 

 
19,802.5683 

จ านวนหน่วยลงทุน
คงเหลือ (หน่วย) 

144,604.2678 124,801.6995  19,802.5683 

มูลค่าหน่วยลงทุน 
(ต่อหน่วย) 

10.3168 10.3135 10.3379 

หมายเหตุ : การค านวณในตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบาย
เท่านั้น ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน (ถ้ามี) 
 
ในกรณีที่หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจ านวนผู้
ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้ว ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม
อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั้นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วยลงทุนชนิดนั้น
เพิ่มเติมให้บริษัทจัดการกองทุนรวมค านวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดเป็นเกณฑ์ในการค านวณ  
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เร่ือง ข้อความเดิม ข้อความใหม ่ เหตุผล 
19. การขอมติของ
ผู้ ถือหน่วยลงทุน 
และวิธีการแก้ไข
โครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือ
แก้ไขวิธีการจัดการ 
: 

............................... 
19.4 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของโครงการ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น 
 
 
 
 
 
19.5............................... 
……………………….. 
 
 

............................... 
19.4 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของโครงการ หรือในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหาก
ปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจ านวนไม่
เกินร้อยละ 55 ของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่ง
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์  เพื่อให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น 
 
19.5............................... 
……………………….. 
 
19.12 ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย 
(1)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิด
ได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
(2)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่า
กรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกว่า
ร้อยละ 50ของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
(3)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้
ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนชนิดนั้น 
 
19.13 ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิด
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกนิกว่าหน่ึงในสามของจ านวน
หน่วยลงทุนชนิดนั้น  เว้นแต่ 
(1) เป็นชนิดหน่วยลงทุนที่มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือ
กลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนั้น จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 
(2) เป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีลักษณะตามที่ก าหนด อาทิ เป็นบุคคลซึ่งลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ 
Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดย
เป็นการลงทุนของผู้ลงทุนที่มิได้มีสัญชาติไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่าน
บัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ในต่างประเทศ 
 

เ พิ่ ม เ ติ ม
ข้ อ จ า กั ด ใ น
การเรียกร้อง
ผลประโยชน์
ตอบแทนและ
ก า ร แ บ่ ง
ผลประโยชน์ 
และค า เตื อน
เพิ่มเติม 
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เร่ือง ข้อความเดิม ข้อความใหม ่ เหตุผล 
20. ข้อก าหนดอื่น ๆ 
: 

............................. 
 

............................. 
20.9 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืน
เงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนที่ตนถือ  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิด
ของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย  
 
20.10 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน  
กองทุนนี้ยังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด 
ไม่ได้ท าให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออก
จากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน  โดยทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้
ความผูกพันรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น  
 
20.11 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนจะแบ่งตามลักษณะที่ส านักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้
ด าเนินการได้ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน   
ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล  อัตรา
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุน   
อัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุน 
กรณีเงินท่ีรับโอนจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือเงินดังกล่าวพร้อมผลประโยชน์ที่รับ
โอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่น  กรณีอื่นใดตามที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องแสดงได้ว่าการแบ่งชนิด
หน่วยลงทุนดังกล่าวสามารถปฏิบัติได้จริงและได้ค านึงถงึผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม ตลอดจนผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดจะได้รับแล้ว ดังนั้น
การแบ่งหน่วยลงทุนเป็นหลายชนิด ในบางกรณีจะท าให้ มูลค่าทรัพย์สิน และหรือ 
ผลการด าเนินงาน ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดแตกต่างกัน  และหรือหน้าที่ในการ
ช าระภาษีอากร ของผู้ถือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดแตกต่างกัน   
 
20.12 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื่น ๆ และหรือ
เปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุน
ออกเป็นชนิดต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้อง
ประกาศก าหนด ทั้งนี้  เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อาจมีความ
ต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด  โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการ 
ให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปล่ียนแปลง โดยจะประกาศ ณ 
ที่ท าการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
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เร่ือง ข้อความเดิม ข้อความใหม ่ เหตุผล 
ส่วนข้อผูกพัน 
18. ข้อจ ากัดการถือ
หน่วยลงทุน : 

18.2. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วย
ลงทุน : 
 (1) .................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

18.2. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วย
ลงทุน : 
(1) ..................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
(4) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกนิกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วย
ลงทุนชนิดนั้น  เว้นแต่ 
(1) เป็นชนิดหน่วยลงทุนที่มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือ
กลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนั้น จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 
(2) เป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีลักษณะตามที่ก าหนด อาทิ เป็นบุคคลซึ่งลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ 
Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดย
เป็นการลงทุนของผู้ลงทุนที่มิได้มีสัญชาติไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่าน
บัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ในต่างประเทศ 
 

 
 
 
 
ให้ สอดคล้อง
กับข้อ 19.13 ใน
ส่วนโครงการ 

 


