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คาํจาํกัดความ 
 

 ในโครงการฉบบันี ้เว้นแตเ่นือ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอยา่งอ่ืน คําจํากดัความตา่งๆ ให้มี
ความหมายตาม 
ท่ีได้ให้ไว้  ดงัตอ่ไปนี ้
 
โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว  
 
กองทุนรวม หมายถงึ กองทนุเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว  
 
หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุกองทนุเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว  
 
บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุรวม ซึง่
ในท่ีนีคื้อ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  
 
วันทาํการ หมายถงึ วนัเปิดทําการตามปกติของบริษัทจดัการ  
 
วันทาํการซือ้หน่วยลงทุน  (Subscription Date) หมายถึง วนัท่ีบริษัทจดัการกําหนดให้ผู้ลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุ
ได้ ทัง้นี ้ตามท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ  
 
วันทาํการขายคืนหน่วยลงทุน  (Redemption Date) หมายถึง วนัท่ีบริษัทจดัการกําหนดให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทํา
การขายคืนหน่วยลงทนุได้ ทัง้นี ้ตามท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ  
 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หมายถึง บคุคลท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมมอบหมายให้ทําหน้าท่ีขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ แล้วแตก่รณี ของกองทนุรวม 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถงึ ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูค่าทรัพย์สินสทุธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการท่ี
คํานวณ  
 
ราคาขายหน่วยลงทุน (Subscription Price) หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ บวกด้วย 
สว่นตา่งคา่ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และบวกด้วย คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Redemption Price) หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หกั
ด้วยสว่นตา่งคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และหกัด้วย คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-End Fee) หมายถงึ ค่าธรรมเนียมท่ีบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากผู้ ซือ้หน่วย
ลงทนุ โดยจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุเป็นฐานในการคํานวณ (ถ้ามี)  
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ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Back-End Fee) หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจาก
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุโดยจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นฐานในการคํานวณ (ถ้ามี)  
 
ส่วนต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) หมายถงึ สว่นตา่งท่ีกองทนุจะเรียกเก็บจากผู้สัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุ ในกรณีท่ีมีการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) กล่าวได้ว่าส่วนต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุนี ้โดยหลกัคือค่าชดเชย
ต้นทนุและค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหน่วยรายท่ีทําการขายคืน อนึ่งส่วนต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนนี ้จะถูกนับ
รวมเข้าเป็นรายได้อ่ืน ๆ ของกองทนุ บริษัทจดัการไมไ่ด้มีสว่นในการได้รับผลประโยชน์จากการนีแ้ตอ่ยา่งใด  
 
ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน ( Subscription Spread) หมายถึง ส่วนต่างท่ีกองทนุจะเรียกเก็บจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุใน
กรณีท่ีมีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนหลังปิดการเสนอขายครัง้แรก (ถ้ามี) กล่าวได้ว่าส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุนนีคื้อส่วน
ค่าชดเชยต้นทนุ และค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทนุในแต่ละครัง้ท่ีมีการเปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ อนึ่ง ส่วน
ตา่งคา่ขายหน่วยลงทนุนี ้จะนบัรวมเข้าเป็นรายได้อ่ืน ๆ ของกองทนุ บริษัทจดัการไม่ได้มีสว่นในการได้รับผลประโยชน์จาก
การนีแ้ตอ่ยา่งใด  
 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง โดยแก้ไขราคา
ย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องจนถงึปัจจบุนั  
 
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีมีราคาหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้อง หรือการจ่ายเงินซึง่มีมลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องแทนการ
เพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุ  
 
ควบกองทุนรวม  หมายถึง  การควบกองทนุรวมตัง้แต่สองกองทนุรวมขึน้ไปเข้าเป็นกองทนุรวมเดียว โดยจดัตัง้กองทนุ
รวมใหมข่ึน้มาเพ่ือซือ้หรือรับโอนทรัพย์สนิ สทิธิ และหน้าท่ีของกองทนุรวมเดิม และเลกิกองทนุรวมเดิม  
 
รวมกองทุนรวม  หมายถึง  การรวมกองทนุรวมตัง้แต่สองกองทนุรวมขึน้ไปเข้าเป็นกองทนุรวมเดียว โดยกองทนุรวมท่ีรับ
โอนซือ้หรือรับโอนทรัพย์สนิ สทิธิ และหน้าท่ีของกองทนุรวมท่ีโอนมาเป็นของตน และเลกิกองทนุรวมท่ีโอน  
 
ควบรวมกองทุน  หมายถงึ  การควบกองทนุรวมหรือการรวมกองทนุรวม แล้วแตก่รณี  
 
กฎหมายภาษีอากร หมายถึง ประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศและคําสัง่ต่างๆ ทัง้ท่ีมีอยู่ใน
ปัจจบุนั และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 
คู่มือภาษีอากร หมายถึง คู่มือภาษีเก่ียวกับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว ท่ีแจกจ่ายให้กับผู้ ลงทุน โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ลงทนุ เก่ียวกบัสทิธิประโยชน์ทางภาษีท่ีจะได้รับ เม่ือผู้ลงทนุปฏิบติัตามเง่ือนไข
การลงทนุท่ีกรมสรรพากรกําหนดไว้ และการชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รับหากผู้ลงทนุปฏิบติัไม่เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีกรมสรรพากรกําหนด 
 
ฐานะการลงทุนสุทธิในหุ้นสามัญ หมายถึง ฐานะการลงทนุที่คํานวณจากผลรวมของมลูค่าการลงทนุในหุ้นสามญั
ของบริษัทจดทะเบียนทัง้หมด หกัด้วยผลรวมของการทําสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้าแฝงเพ่ือลดความเส่ียงจากการลงทนุในหุ้นสามญัดงักล่าว 
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ใบแสดงสทิธิ หมายถงึ ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt)  
 
หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลกัทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งท่ีออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพ่ือรองรับใบแสดง
สทิธิ 
  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  
 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
สมาคม หมายถงึ สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ  
 
สถาบันการเงนิ หมายถงึ สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมของสถาบนัการเงิน  
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซือ้ขายในศูนย์ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จํากดั ท่ีมีลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
 
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพบญัชีกําหนดเก่ียวกบัการจดัทํางบ
การเงินรวม 
 
คาํเสนอซือ้ หมายถงึ คําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ วิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ  
 
คนสหรัฐอเมริกา (US Person) หมายถึง US Person ตามความหมายท่ีกําหนดไว้ใน Regulation S ซึง่ออกภายใต้
กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึง่ความหมายคําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็น
คราวๆ) 
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โครงการจดัการ 

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุน้ระยะยาว  
 
ช่ือบริษัทจัดการ  :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

ที่อยู่บริษัทจัดการ  :  ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33 
ถนนสาทรใต้  แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2786-2222   โทรสาร 0-2786-2377 
www.uobam.co.th  
 

1.   ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

1.1.  ช่ือโครงการจดัการ  :  กองทนุเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว  

1.2.  ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ)  :  70/30 - Dividend Long Term Equity Fund 

1.3.  ช่ือยอ่  :  70/30-D LTF 

1.4.  ประเภทโครงการ  :  โครงการเปิด  

 การระดมทนุ  :  ผู้ลงทนุในประเทศ  

1.5.  อายโุครงการ  :      ไมกํ่าหนด  

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  :  มีอายุโครงการไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีซือ้หน่วย
ลงทนุภายในปี 2559 และปฏิบติัตามเง่ือนไขในคู่มือภาษี – กองทนุ
หุ้นระยะยาว เท่านัน้ จึงเป็นผู้ มีสิทธินําเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไปขอ
ยกเว้นภาษีเงินได้ โดยการย่ืนขอยกเว้นภาษี 

ทัง้ นี  ้หลังจากสิ น้สุดกําหนดระยะเวลาการได้ รับสิท ธิ
ประโยชน์ทางภาษีของผู้ลงทุน ตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอํานาจ
ตามกฎหมายประกาศกําหนดแล้ว  บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการเปล่ียนประเภทกองทุนเป็นกองทุนรวมตราสาร
แหง่ทนุ 

1.6. ลกัษณะโครงการ : กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 

 
2.  จาํนวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอ

ขาย :  

2.1.  จํานวนเงินทนุของโครงการ  :  5,000 ล้านบาท  

เง่ือนไข :  ไมมี่  

2.2.  มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย  :  10 บาท  
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2.3.  จํานวนหน่วยลงทนุ  :  500 ล้านหน่วย  

2.4.  ประเภทหน่วยลงทนุ  :  ระบช่ืุอผู้ ถือ  

2.5.  ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก  :  10 บาท  

2.6.  มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก :  10,000 บาท    

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะลดหย่อน หรือยกเว้นมูลค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรก โดย
ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 
วนัทําการ ไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

2.7.  มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป  :  ไมกํ่าหนด 

2.8.  มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน  :  ไมกํ่าหนด  

2.9.  มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา  :  ไมกํ่าหนด  

 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวมนโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการประเภทและ
อัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทุน :  

3.1.  วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  

เพ่ือสง่เสริมให้ประชาชนมีการลงทนุระยะยาวในหุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เพ่ือก่อให้เกิด
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม  

ทัง้นี ้กองทนุอาจรับจํานองอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือเป็นหลกัประกนัการลงทนุได้ และ/หรือในกรณีท่ีกองทนุรวมได้รับ
ท่ีดินจากการชําระหนี ้หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรท่ีดินท่ีได้รับโอนใบอนุญาตทําการ
จดัสรรท่ีดินเพ่ือประโยชน์ในการจําหน่ายท่ีดินดงักลา่วตอ่ไปได้ด้วย  
 

3.2 ประเภทกองทนุรวม  :    กองทนุรวมพิเศษ 
 
3.3.  นโยบายการลงทนุ :     ตราสารแหง่ทนุ   

รายละเอียด :   

กองทนุเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว เป็นกองทนุท่ีมีนโยบายท่ีจะเน้นการลงทนุในตราสารแห่งทนุของบริษัทท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยจะคดัเลือกบริษัทท่ีมีปัจจยัพืน้ฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเติบโตท่ี
สม่ําเสมอ และมีเสถียรภาพทางการเงิน โดยจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามญัของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ และตราสารกึ่งหนีก้ึ ่งทนุโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่เกินร้อยละ 70 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ ทัง้นี  ้จะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีฐานะการ
ลงทุนสุทธิในหุ้นสามัญเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่ต่ํากวา่ร้อยละ 65 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   
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สําหรับการลงทนุในส่วนท่ีเหลือจะลงทนุในตราสารแห่งหนี ้ทัง้ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชน และ/
หรือเงินฝาก หรือหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือให้ความเหน็ชอบ 

 
นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขายในต่างประเทศตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด ทัง้นี ้ตามความเหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจ และสภาวะ
ตลาด และอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีสนิค้าหรือตวัแปรเป็นหลกัทรัพย์หรือดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ และ/หรือ
อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปล่ียนเงิน และ/หรืออนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตกุารณ์ท่ีมีผลต่อการชําระหนีข้องตรา
สารแห่งหนี ้และ/หรือสินค้าหรือตวัแปรอ่ืนใดท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ป้องกนัความเส่ียง (hedging)   

อนึ่ง ผู้จดัการกองทนุจะเป็นผู้จดัสดัส่วนการลงทนุ และพิจารณาถึงความจําเป็นของการจดัหา และ/หรือเลือกสรร
วิธีการป้องกนัความเส่ียงต่าง ๆ ของกองทนุ โดยจะพิจารณาให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทัง้นี ้เพื่อ
ผลตอบแทนท่ีดีและเพ่ือผลประโยชน์ตอ่กองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั 

ทัง้นี ้กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) หรือ Credit Linked 
Note 

ในกรณีท่ีสถานการณ์การลงทนุไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาด เศรษฐกิจ และการเมืองมีความผนัผวน เกิดภยัพิบติั 
หรือเกิดเหตกุารณ์ไม่ปกติต่าง ๆ เป็นต้น และ/หรือกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบ จนเป็นเหตใุห้
กองทนุจําเป็นต้องชะลอการลงทนุเป็นการชัว่คราว  ดงันัน้ จึงอาจมีบางขณะท่ีกองทนุไม่สามารถลงทนุให้เป็นไป
ตามสดัสว่นการลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการตามข้างต้นได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทนุให้
เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการตามประกาศตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทนุในต่างประเทศระหว่างกองทนุรวมท่ีได้รับการจดัสรรวงเงิน
ดังกล่าวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีท่ีกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งมีวงเงินดังกล่าวเหลือ 
นอกจากนี ้บริษัทจดัการอาจขอวงเงินลงทนุในตา่งประเทศเพ่ิมเติม และ/หรือดําเนินการเปล่ียนแปลง แก้ไขจํานวน
เงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ 

 

3.4 ลกัษณะพิเศษ :   กองทนุรวมหุ้นระยะยาว ท่ีมีการกระจายการลงทนุน้อยกวา่เกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund) 

รายละเอียด : 

กองทนุรวมตราสารแหง่ทนุประเภทรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีนําเงินท่ีได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทนุไปลงทนุในหรือ
มีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ โดยกองทนุจะมีฐานะการลงทนุสทุธิในหุ้นสามญัเฉล่ียรอบปีบญัชีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี ้กองทุนจะมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ี
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์แและตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด 
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ทัง้นี ้เม่ือสิน้สุดกําหนดระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามท่ี
หน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายประกาศกําหนดแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงประเภท
โครงการจากกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ไปเป็นกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ พร้อมทัง้ดําเนินการเปล่ียนช่ือกองทนุรวม 
โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว   
 
3.5 การลงทุนในต่างประเทศ  :   อาจลงทุนในต่างประเทศบางส่วน คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ (ทัง้นี ้ตามวงเงินท่ีได้รับอนมุติัให้นําไปลงทนุในตา่งประเทศ) 
 
3.6  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ดงักลา่ว  
 
3.6.1  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ  เพ่ือเป็น
ทรัพย์สนิหลกัของกองทนุ  

(ก)   ตราสารแห่งทนุในประเทศ ได้แก่ ตราสาร หรือสญัญา ที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สญัญา
เป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)   หุ้น  

(2)   หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ หรือของกองทนุ
รวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทนุในตราสารแหง่ทนุ เช่น กองทนุรวมผสม เป็นต้น 

(3)   ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้ โดยต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(3.1)   การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้องเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 
management)  

(3.2)   บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการกนัหรือแยกทรัพย์สินของกองทนุท่ีมีคณุภาพซึ่งมีสภาพคล่องในจํานวนท่ี
เพียงพอต่อมลูค่าการใช้สิทธิตามตราสารดงักลา่ว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารนัน้ ทัง้นี ้
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(4)   ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบสําคัญ
แสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น 

(5)   ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารแหง่ทนุตามข้อ 3.6.1 (ก) (1) (2) (3) หรือ (4)  
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ทัง้นี  ้การทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ดงัตอ่ไปนี ้

1)   คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ต้องเป็นผู้ลงทนุตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

2)   หลักทรัพย์ท่ีให้ยืมต้องเป็นหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ
หลกัทรัพย์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยทําหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

3)   ใช้สญัญาท่ีมีลกัษณะและสาระสําคญัของสญัญาตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยลกัษณะและสาระสําคญัของสญัญายืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ 

4)   ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลกัประกันจากผู้ ยืมตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

(ข) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์ ตราสาร หรือสญัญาท่ีเสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือ
คูส่ญัญาเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี ้
 
(1) ตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ 

(1.1)   ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั 

(1.2)   ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีบริษัทหลักทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเช่ือเพ่ือธุรกิจ
หลกัทรัพย์เป็นผู้ออก ซึง่กําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เม่ือทวงถามหรือเม่ือ
ได้เหน็ 

(1.3)   ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)   อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นอนัดบัความ
น่าเช่ือถือของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเช่ือถือท่ีได้มาจากการจัดอันดับความน่าเช่ือถือระยะสัน้ 
(short-term rating) ด้วย หรือ 

(ข)   อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั อยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
(investment grade) ทัง้นี ้โดยการจัดอันดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจัดอันดบัความน่าเช่ือถือภายใต้ช่ือ 
Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบนัอ่ืนท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
เพิ่มเติม 
 
(2) ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่ 

(2.1)   ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่ 

(ก)   ตัว๋เงินคลงั 

(ข)   พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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(ค)   พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีกระทรวงการคลงัหรือ
กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ คํา้ประกนั 

(2.2)     ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาล
ต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ  หรือองค์การ
ระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั 

ทัง้นี ้ตราสารภาครัฐต่างประเทศดงักล่าว ต้องมีลกัษณะตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  

(2)   มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบคุคลทัว่ไปว่าพร้อม
จะเสนอราคาซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว     (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการท่ี
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่สําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุอง
ตราสารนัน้ และ 

(3) เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้  

(ก)   ในกรณีที่เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดงักล่าวต้องเป็นตราสารที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสาร
ดงักล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ใน
อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เทา่นัน้ 

(ข) ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารเป็นนิติบคุคลตา่งประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่
ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade)  

(ค) ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หากตราสาร
ดงักล่าวไม่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได้ (investment 
grade)     ตราสารนัน้ต้องมีบริษัทจดัการไม่ต่ํากว่า 3 รายเป็นผู้ ซือ้ตราสารดงักล่าวเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ
ภายใต้การจดัการ 

(2.3)   ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ ซึ่งหมายถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ ท่ีไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลง
สภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์ ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะ
จํากดั หรือท่ีออกภายใต้ข้อผกูพนัท่ีกําหนดและอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรือท่ีนิติบคุคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะ
จัดตัง้ขึน้เป็นผู้ ออก หรือท่ีเป็นหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ซึ่งผู้ ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่นัน้
ทัง้หมดตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเตม็มลูคา่ท่ีเสนอขายจากผู้ ถือหุ้น  

ทัง้นี ้ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ดงักลา่ว ต้องมีลกัษณะตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ตามท่ี
ระบไุว้ในข้อ 3.6.1 (ข) (2.2) วรรคสอง โดยอนโุลม 

(2.4)   ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุ้นกู้
ท่ีไมใ่ช่หุ้นกู้อนพุนัธ์ 
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(2.5) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีเสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้
ออกเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลา่วไมร่วมถงึหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์ 

(2.6)   หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้หรือของกองทนุ
รวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี  ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเหน็ชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น 

(2.7)   ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(2.8)   ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.6.1 (ข) (1) หรือข้อ 
3.6.1 (ข) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) 

ทัง้นี ้การทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่ว ต้องมีลกัษณะตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 3.6.1 (ก) (5) วรรคสองโดยอนโุลม 

ในกรณีท่ีตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.6.1 (ข) เป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน 
ผลตอบแทนนัน้ต้องอยูใ่นรูปอตัราดอกเบีย้คงท่ีหรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้ 

การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัของบคุคลท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.6.1 (ข) ต้องเป็นการรับรองตลอดไป 
รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกั
หลงั หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 

(ค) ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพดงัตอ่ไปนี ้

(1)   หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศ ซึง่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(1.1)   เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

(1.2)   มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบคุคลทัว่ไปว่าพร้อม
จะเสนอราคาซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการท่ี
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่สําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุอง
ตราสารนัน้ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในหุ้นกู้ แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครัง้แรก หุ้นกู้ แปลงสภาพนัน้ต้องมี
ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) หรือ 

(ข) เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่า 3 รายเป็นผู้ ซือ้ตราสารดงักล่าวเพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุภายใต้การจดัการ 

ในกรณีท่ีหุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึง่มีการคํา้ประกนั การคํา้ประกนัดงักลา่ว ต้องเป็นการคํา้ประกนัต้นเงินและ
ดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 

(2)   หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในตา่งประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
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(ง)  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

(จ) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 

(ฉ) ใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   การลงทนุในตราสารดงักล่าวต้องเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio 
management)  

(2)   บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนท่ีมีคุณภาพซึ่งมีสภาพคล่องใน
จํานวนท่ีเพียงพอต่อมลูค่าการใช้สิทธิตามตราสารดงักล่าว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่ง
ตราสารนัน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(ช) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าหรือตัวแปรเป็นหลกัทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลกัทรัพย์ และ/หรือ อัตรา
ดอกเบีย้ อตัราแลกเปล่ียนเงิน และ/หรืออนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการชําระหนีข้องตราสาร
แห่งหนี ้และ/หรือสินค้าหรือตวัแปรอ่ืนใดท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลด
ความเส่ียง (hedging) ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(ซ) ทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบั (ก) ถงึ (ช) โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
 
3.6.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธี อ่ืนท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ 
นอกเหนือจากทรัพย์สนิหลกัท่ีกองทนุจะลงทนุข้างต้น 

(ก)   ตราสารแหง่ทนุตา่งประเทศ ได้แก่ หุ้นหรือหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายในตา่งประเทศ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) หุ้ นท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์หรือศูนย์ซือ้ขายหลักทรัพย์ท่ีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
หน่วยงานท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือท่ีมี
การซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) ซึง่
ผู้ลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูเก่ียวกบัหุ้นดงักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ต    

(2)   หน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีเป็นกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ หรือท่ีเป็นกองทุนรวมอ่ืนท่ีมี
นโยบายการลงทนุในตราสารแหง่ทนุ เช่น กองทนุรวมผสม เป็นต้น 

ทัง้นี ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ดงัตอ่ไปนี ้

(2.1)   ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของหน่วยงานกํากบัดแูลด้าน
หลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีมีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ี
เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)  
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(2.2)   ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีทรัพย์สินท่ีลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สินท่ีกองทนุอาจลงทนุหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีมีนโยบายการลงทนุ
ในทองคําโดยตรง 

(2.3)   ในกรณีท่ีเป็นการลงทนุหรือมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป  (retail fund) หน่วย
ลงทนุท่ีจะลงทนุหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปเช่นกนั 

(2.4)   ต้องไมใ่ช่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 

(ข)   ตราสารแห่งหนีต้่างประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีออกโดยบคุคลต่างประเทศและเสนอขายใน
ตา่งประเทศ 

(1) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ อนัได้แก่ 

(ก) พนัธบตัรหรือตราสารแห่งหนีท่ี้รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหวา่งประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ใน
อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 

(ข) พนัธบตัรหรือตราสารแห่งหนีท่ี้รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือ ผู้ คํา้ประกัน ซึ่งมี
อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 

(2) ตราสารแหง่หนีภ้าคเอกชน อนัได้แก่ 

(ก) ตราสารแห่งหนีท่ี้ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศซึ่งมีอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอันดับท่ี
สามารถลงทนุได้ (investment grade) และได้รับการคดัเลือกให้ใช้ในการคํานวณดชันีตราสารแห่งหนี ้(benchmark 
bond index) ท่ีได้รับการยอมรับจากสํานกังาน  ทัง้นี ้ผู้ลงทนุต้องสามารถเข้าถึงข้อมลูเก่ียวกบัตราสารแห่งหนี ้
ดงักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตด้วย 

(ข) ตราสารแห่งหนีท่ี้ออกโดยนิติบคุคลต่างประเทศท่ีมีอายตุราสารคงเหลือไม่เกินหนึ่งปีนบัแต่วนัท่ีลงทนุ ซึง่นิติ
บคุคลดงักล่าวมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในสองอนัดบัแรก ทัง้นี ้ผู้ลงทนุต้องสามารถเข้าถึงข้อมลูเกี่ยวกบัตรา
สารแห่งหนีด้งักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตด้วย 

(3) ตราสารแห่งหนีอื้่น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่เป็นกองทุนรวมตราสาร
แห่งหนี  ้หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี  ้หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นที่สํานกังานกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทัง้นี  ้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.2 (ก) (2) วรรคสองโดย
อนุโลม 

(ค)   หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศประเภทอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.6.2 (ก) (2) และข้อ 3.6.2 (ข) 
(3) ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นไปตามเง่ือนไข และ
หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เหน็ชอบ หรือผอ่นผนัให้ลงทนุได้ 

(ง) เงินฝากระยะสัน้ในสถาบนัการเงิน หรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสด (near-cash) ระยะสัน้ที่ สถาบนั
การเงินเป็นผู้ออก โดยสถาบนัการเงินดงักลา่วตัง้อยุ่ในประเทศท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินต่างประเทศ 
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ทัง้นี ้การมีไว้ซึง่เงินฝากหรือตราสารดงักลา่วต้องมีวตัถปุระสงค์เพ่ืออํานวยความสะดวกหรือป้องกนัปัญหาในการ
ดําเนินงานในตา่งประเทศของกองทนุ เช่น เพ่ือรอการลงทนุ หรือเพ่ือชําระคา่ใช้จ่าย เป็นต้น 

(จ) ใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด 
ทัง้นี ้ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 3.6.1 (ฉ) วรรคสอง โดยอนโุลม 

(ฉ) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าหรือตวัแปรเป็นหลกัทรัพย์หรือดชันีกลุ่มหลกัทรัพย์ และ/หรือ อตัรา
ดอกเบีย้ และ/หรืออนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตกุารณ์ท่ีมีผลต่อการชําระหนีข้องตราสารแห่งหนี ้และ/หรือสินค้า
หรือตวัแปรอ่ืนใดท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) 
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(ช) ทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบั (ก) ถึง (ฉ) โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

กรณีท่ีคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่
การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้ โดยถือว่าได้รับความ
เหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 

 
3.7  อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม  :  

บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุรวม ตามท่ีได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่บางอตัราสว่นการลงทนุหรือทัง้หมด
จะไม่เป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอตัราส่วนการลงทนุท่ีเป็นไปตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลง
อตัราสว่นการลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะลงทนุให้เป็นไปตามประกาศท่ีแก้ไขด้วย รายละเอียดอตัราสว่นการลงทนุมี
ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

3.7.1  อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนในประเทศ 

3.7.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐไทยตามข้อ 3.6.1 (ข) (2.1) เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุได้ โดยไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
 
3.7.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.6.1 (ข) (2.2) ท่ีมีอนัดับ
ความน่าเช่ือถืออยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดงักล่าว เพ่ือเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุได้ โดยไมจํ่ากดัอตัราสว่น  

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง เม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 
20 ของมลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่
ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน (auto redemption) 
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3.7.1.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.7.1.2 หรือสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เม่ือ
คํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตรา
สารนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้าซึ่งระบเุวลา
แน่นอน (auto redemption) 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภทท่ีผู้ ออกหรือผู้ เป็น
คูส่ญัญารายดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมี
ไว้ซึง่ทรัพย์สนิเหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 
 
3.7.1.4  บริษัทจดัการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้
ดงัตอ่ไปนี ้ซึง่ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับ
อาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนัหรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณ
เฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทนุรายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

(1)   ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ตามข้อ 3.6.1 (ข) 

(2) ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ตามข้อ 3.6.1 (ค) 
(3)   เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 
(4) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง ให้นบัมลูค่าของทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ดงัต่อไปนี ้ซึง่ธนาคารหรือบริษัท
เงินทนุรายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา รวมในอตัราสว่น
ดงักลา่ว  

(1)   ทรัพย์สนิตามข้อ 3.7.1.5 (1) (2) หรือ (5)  
(2) ทรัพย์สนิตามข้อ 3.7.1.6 (1)  

ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ มิให้นับ
มลูคา่ของเงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
 
3.7.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี ้ท่ีบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับ
อาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณ
เฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 25 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(1) ตราสารแห่งทนุในประเทศ ตามข้อ 3.6.1 (ก) ท่ีบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคู่สญัญา ทัง้นี ้ไม่รวมถึง
ตราสารแหง่ทนุของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการให้เหตแุหง่การเพิกถอนหมดไป 
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(2) หุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์สัง่รับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดงักลา่วอยู่ระหว่างการดําเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยวา่ด้วยการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

(3) ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ ตามข้อ 3.6.1 (ข) เฉพาะท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุ
ได้ (investment grade) ทัง้นี ้ไมร่วมถงึตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 

(4) ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ตามข้อ 3.6.1 (ค) ทัง้นี ้เฉพาะท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
(investment grade) 

(5) ใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตามข้อ 3.6.1 (ฉ) ท่ีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ (investment grade) 

(6) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.6.1 (ช) ท่ีคู่สญัญามีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุ
ได้ (investment grade) 

ตราสารแหง่ทนุตาม (1) และตราสารแหง่หนีต้าม (3) มิให้หมายความรวมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีถกูจดัให้
เป็นตราสารแหง่ทนุตามข้อ 3.6.1 (ก) (2) หรือตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.6.1 (ข) (2.6)  

การคํานวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง  ให้นบัมลูค่าของทรัพย์สินตามข้อ 3.7.6.1 วรรคที่ (1) ที่บ ุคคลราย
เดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ซึ่งกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้
รวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ด้วย 
 
3.7.1.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.1.3 ข้อ 
3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้

(1)   การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วซึ่งบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้
ประกัน หรือคู่สญัญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้สลกั
หลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(2)   การลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เมื่อคํานวณรวมทกุบคุคลที่เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้รับ
อาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สญัญาแล้ว ต้องมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บงัคบักบัหน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมท่ีจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
3.7.1.7 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั  ผู้
สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุ่มกิจการนัน้
ไมเ่กินอตัราอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2)  อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อย
ละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ท่ีมีการ
เผยแพร่อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้  
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3.7.1.8 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ ออก ผู้ สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา เพ่ือเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุ หากทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนัน้โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือ
คู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินผลรวมของนํา้หนกัของทรัพย์สินดงักล่าวในตวัชีว้ดัและร้อยละสิบของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอตัราสว่นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 ข้อ 3.7.1.5 หรือ ข้อ 3.7.1.6 แล้วแตก่รณี ก็ได้ 
 
3.7.1.9 ในกรณีของกองทนุรวมท่ีประสงค์จะลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหุ้น นอกจากอตัราส่วนท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.1 นี ้
แล้ว บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม เม่ือ
รวมกนัทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ต้องไม่ถึงร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ เว้นแตเ่ป็นการได้มาเน่ืองจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 
 
3.7.1.10 บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน  
ที่บุคคลดงัต่อไปนี ้เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เป็นจํานวนท่ีมีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุรวมสําหรับกองทนุรวมที่มี
อายนุ้อยกว่า 1 ปี 

(1)  ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
(2)  ธนาคารพาณิชย์ 
(3)  บริษัทเงินทนุ 
(4)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
(5)  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(6)  สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
(7)  ธนาคารตา่งประเทศ 

การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 

(1)  เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุรวม 

(2)  ทรัพย์สินท่ีคู่สญัญาในธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่กองทุนรวม ทัง้นี ้ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

อตัราสว่นตามวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบกําหนดอายโุครงการของกองทนุ
รวมท่ีมีอายโุครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 
 
3.7.1.11 ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแห่งหนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกิน
อตัราสว่นท่ีกําหนดตามข้อ 3.7.1.10 บริษัทจดัการกองทนุรวมจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วให้มีมลูค่ารวม
โดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี
นัน้ ทัง้นี ้จะคํานวณอตัราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตัง้แต่วันแรกของรอบระยะเวลา
บญัชีนัน้จนถงึวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว 
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เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัตามวรรคหนึ่งแล้ว บริษัทจดัการจะรายงานให้ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ของกองทนุ
รวมทราบภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทุนรวม เพ่ือให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทัง้นีบ้ริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนันบัแต่
วนัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทจดัการด้วย 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัตามวรรคหนึ่งได้ สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ให้บริษัทจดัการ
เลกิกองทนุรวมนัน้ 
 
3.7.1.12 ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควร เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อนัเน่ืองมาจากปัญหา
ความผนัผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการอาจขอ
ผอ่นผนัตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือไม่ต้องนําการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน 
หรือตัว๋สญัญาใช้เงินในช่วงเวลาท่ีเกิดความผนัผวนดงักล่าวมารวมคํานวณอตัราส่วนการลงทนุตามข้อ 3.7.1.10 
ได้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ 
 
3.7.1.13 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
3.7.1.14 ในกรณีของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและ ใบสําคัญ
แสดงสทิธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้ ไมเ่กินอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้

(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมท่ีบริษัท
จัดการอ่ืนเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทุนรวมท่ีบริษัท
จดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ  

(2) ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการ
อ่ืนเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ 

หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีจัดตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 เทา่นัน้ แตไ่มร่วมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์   
 
3.7.1.15 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง 
(hedging) เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงทัง้หมดท่ีกองทนุมีอยู ่
 
3.7.1.16 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรม
รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
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คําว่า “มลูค่าธุรกรรม” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทนุพึงได้รับจากธุรกรรม
การซือ้โดยมีสญัญาขายคืน จนถงึวนัท่ีมีการคํานวณ 
 
3.7.1.17 บริษัทจดัการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้
ไม่เกินร้อยละ 25 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้การคํานวณมลูค่าธุรกรรมดงักลา่ว บริษัทจดัการจะคํานวณ
โดยใช้มลูคา่หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม รวมผลประโยชน์ท่ีพงึได้รับจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว 
 
3.7.1.18 ในกรณีท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะท่ีกองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ี
กําหนดในข้อ 3.7.1.17 หากต่อมาธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยมิได้เกิดจาก
การทําธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานโดยระบวุนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุ 
และส่งรายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีธุรกรรมการให้ยืม
หลักทรัพย์นัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีกําหนด พร้อมทัง้จัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ท่ีบริษัทจัดการเพ่ือให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.1.19 บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก
หลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้ ใบสําคัญ
แสดงสทิธิอนพุนัธ์ หรือธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นบัมลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิง
ของใบแสดงสทิธิดงักลา่ว รวมในอตัราสว่นสําหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่วท่ีกําหนดในข้อ 3.7.1 นี ้โดยถือเสมือน
หนึง่วา่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง   

ทัง้นี  ้บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรวมใน
อตัราสว่นท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญาท่ีกําหนดตามข้อ 3.7.1 ก็ได้ 

มลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงท่ีนํามาคํานวณรวมในอตัราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมลูค่าเท่ากบัมลูค่าใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 

(2) ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ น หรือใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้ นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้ บริษัท
จดัการจะคํานวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้

(ก) นับมูลค่าท่ีผู้ ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องชําระตามตราสารนัน้ รวมในอัตราส่วนท่ี ผู้ ออกตราสาร
ดงักลา่ว 

(ข) นบัมลูค่าของหุ้นท่ีรองรับรวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุลงทนุใน
หุ้นท่ีรองรับนัน้โดยตรง ทัง้นี ้มลูค่าของหุ้นท่ีรองรับให้ใช้มลูค่าตามราคาตลาดของหุ้นนัน้ซึ่งคณูกบัค่าเดลต้าของ
ใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแสดงสทิธิดงักลา่ว แล้วแตก่รณี  

(3) ในกรณีของใบสําคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) นบัมลูค่าที่ผู้ออกตราสารดงักล่าวมีหน้าที่ต้องชําระตามตราสารนัน้รวมในอตัราส่วนที่ผู้ออกตราสาร
ดงักล่าว 

(ข) นับมูลค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงรวมในอตัราส่วนท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุน
ลงทุนในหลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้มลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักล่าวให้ใช้มลูค่าตามราคาตลาดของ
หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของใบสําคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ 

(4) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์  การนบัมลูค่าของของหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมและมลูค่าของธุรกรรม
การให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามวรรคหนึง่ของ (1) โดยอนโุลม 
 
3.7.1.20 การคํานวณมลูค่าการลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุ
ตามข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 ข้อ 3.7.1.5 และข้อ 3.7.1.6(1) ให้นบัมลูค่าท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าท่ีต้องชําระ
ตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอตัราส่วนของบุคคลท่ีเป็นคู่สญัญาดงักล่าว เว้นแต่กรณีท่ีกองทนุได้
ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญานัน้ในศูนย์ซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและ
อตัราสว่นตามท่ีกําหนดในข้อดงักลา่ว 
 
3.7.1.21 นอกจากการคํานวณตามข้อ 3.7.1.20 แล้ว บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราส่วนท่ีผู้ออกสินค้าของ
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) 
โดยให้คํานวณอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีท่ีการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเส่ียงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือ
ผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า โดยให้ใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) 
เป็นมลูค่าท่ีใช้ในการคํานวณเว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นสญัญาออปชนั บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของสญัญาออปชนั 
 

3.7.1.22 ในการคํานวณอตัราสว่นตามข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 ข้อ 3.7.1.5 และข้อ 3.7.1.6 (1) บริษัทจดัการ
จะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดงักล่าวมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะคํานวณ
อตัราส่วนที่ผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ ที่เป็นคู่สญัญาดงักล่าว  หรือคํานวณอตัราส่วนผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
หรือผู้ คํา้ประกนั แล้วแต่กรณี ก็ได้  

(2) ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกัน บริษัท
จดัการจะเลือกคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 

ทัง้นี ้การคํานวณอตัราส่วนท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัตามวรรคหนึ่ง จะทําได้ต่อเม่ือบคุคล
ดงักลา่วได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้าง
หรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
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3.7.1.23 ในกรณีท่ีกองทนุมีสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทใดตามสดัส่วนจํานวนหุ้นท่ีกองทนุถืออยู่ (right 
issue) หากการใช้สิทธินัน้จะเป็นเหตใุห้กองทนุลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินของบริษัทดงักลา่วมีมลูค่าเกินอตัราสว่น
ท่ีกําหนดในข้อ 3.7.1 นี ้บริษัทจดัการอาจซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามอตัราสว่นท่ี
เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว ทัง้นี ้เฉพาะภายในช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัแรกท่ีผู้ ถือหุ้นหมดสทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้ 
 
3.7.1.24 ในกรณีท่ีตราสารแห่งทนุ ตราสารแห่งหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ี
ได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นท่ีกําหนดในข้อ 3.7.1 นี ้หากต่อมาตราสารแห่งทนุ ตราสาร
แห่งหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุนัน้ มีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยเหตดุงัต่อไปนี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการ
แก้ไขอตัราส่วนให้เป็นไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีมีการประกาศให้ทราบถึงเหตดุงักล่าว เว้นแต่ใน
กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(1) ตราสารแห่งทนุนัน้ในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทนุของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่างแก้ไขการดําเนินการให้
เหตแุหง่การเพิกถอนหมดไป หรือถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

(2) ตราสารแหง่หนีห้รือตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ถกูปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
 
3.7.1.25 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกิน
อตัราส่วนท่ีกําหนดในข้อ 3.7.1 นี ้หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน 
บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และ
วันท่ีทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนท่ีกําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ีทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีกําหนด 
พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.1.26 ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีบริษัทใดเป็น 
ผู้ออก เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม เม่ือรวมกนัทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกิน
กวา่ร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนได้ 

(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและ
สมควรโดยได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 

(3) กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดงักล่าว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือ
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจดุที่ต้องทําคําเสนอซือ้ บริษัทจดัการจะดําเนินการเพื่อให้ได้รับการ
ยกเว้นการทําคําเสนอซือ้โดยการลดสดัสว่นการถือหุ้น หรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือย่ืนคําขอผ่อนผนัการทําคํา
เสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
ในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว บริษัทจดัการจะลดสดัสว่นตาม
สดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีแตล่ะกองทนุได้มาจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 
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3.7.1.27 ในกรณีท่ีทรัพย์สนิในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่น
ท่ีกําหนดในข้อ 3.7.1 นี ้หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่ว โดยไมเ่ข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.1.11 ข้อ 3.7.1.18 
ข้อ 3.7.1.23 ข้อ 3.7.1.24 ข้อ 3.7.1.25 และ ข้อ 3.7.1.26 และการเกินอตัราส่วนดงักล่าวมิได้เกิดจากการลงทนุ
หรือได้ทรัพย์สนิมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และ
วนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนา
รายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.1.28 ข้อจํากดัการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาใช้บงัคบักองทุนเปิดท่ีปรากฏเหตตุามหวัข้อ “การเลิกโครงการ
จดัการกองทนุรวม” และบริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือเลิกกองทนุตามหวัข้อ “การดําเนินการของบริษัทจดัการ 
เม่ือเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม” 
 
3.7.2 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน ในตา่งประเทศ 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีเป็นการลงทนุในต่างประเทศท่ีระบุไว้ในข้อ 3.6.2 มีมลูค่ารวมกัน
ทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

3.7.2.1 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝากระยะสัน้หรือตราสารระยะสัน้ท่ีเทียบเท่าเงินสด (near-cash) 
ในต่างประเทศ ตามข้อ 3.6.2 (ง) เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
3.7.2.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.6.2 (ข) (1) ท่ีมีอนัดบัความ
น่าเช่ือถืออยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดงักล่าว เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุ มีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง เม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 
20 ของมลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่
ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน (auto redemption) 
 
3.7.2.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.7.2.2 หรือสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เม่ือ
คํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มลูค่าตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้าซึง่
ระบเุวลาแน่นอน (auto redemption)     
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การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภทท่ีผู้ ออกหรือผู้ เป็น
คูส่ญัญารายดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมี
ไว้ซึง่ทรัพย์สนิเหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 
 
3.7.2.4 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงัต่อไปนี ้ท่ีบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับ
อาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณ
เฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(1) ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามข้อ 3.6.2 (จ) ท่ีอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ ออกตราสารอยู่ในอันดับท่ี
สามารถลงทนุได้ (investment grade) 

(2) ตราสารแห่งทุนต่างประเทศตามข้อ 3.6.2 (ก) ตราสารแห่งหนีต้่างประเทศตามข้อ 3.6.2 (ข) หรือหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ 

(3) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามข้อ 3.6.2 (ฉ) ท่ีคูส่ญัญามีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
(investment grade) 
 
3.7.2.5 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากในสถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่
ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะสถาบนัการเงินต่างประเทศรายนัน้ ไม่
เกินร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

การคํานวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นบัมลูค่าของทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ดงัต่อไปนี ้รวมในอตัราสว่น
ดงักลา่ว   

(1) ทรัพย์สินตามข้อ 3.7.2.4 วรรคหนึ่ง ที่สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ ออก ผู้ รับรอง 
ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา  

(2)  ทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1.4 วรรคหนึ่ง และข้อ 3.7.2.4 วรรคหนึ่ง ท่ีธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นสาขาของสถาบนั
การเงินตา่งประเทศรายนัน้เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา 

ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินฝากตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ มิให้นบั
มลูคา่ของเงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
 
3.7.2.6 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั 
ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุ่มกิจการ
นัน้ไม่เกินอตัราอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี ้แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 
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(2)  อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อย
ละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ท่ีมีการ
เผยแพร่อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้  
 
3.7.2.7 การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็น
ทรัพย์สินของกองทนุ หากทรัพย์สินดงักล่าวเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของ
กองทนุนัน้ บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนัน้โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่
จ่าย หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินผลรวมของนํา้หนกัของทรัพย์สินดงักล่าวในตวัชีว้ดัและร้อยละ 10 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอตัราสว่นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.2.3 ข้อ 3.7.2.4 หรือข้อ 3.7.2.5 แล้วแตก่รณี ก็ได้ 
 
3.7.2.8 บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ี
บคุคลดงัต่อไปนี ้ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เป็นจํานวนท่ีมีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุรวมสําหรับกองทนุรวมท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี 

(1) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
(2) ธนาคารพาณิชย์ 
(3) บริษัทเงินทนุ 
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
(5) บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(6) สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
(7) ธนาคารตา่งประเทศ 

การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 

(1) เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุรวม 
(2) ทรัพย์สินท่ีคู่สญัญาในธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่กองทุนรวม ทัง้นี ้ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

อตัราสว่นตามวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบกําหนดอายโุครงการของกองทนุ
รวมท่ีมีอายโุครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 
 
3.7.2.9  ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแห่งหนีท่ี้มีลักษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกิน
อตัราสว่นท่ีกําหนดตามข้อ 3.7.2.8 บริษัทจดัการกองทนุรวมจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วให้มีมลูค่ารวม
โดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี
นัน้ ทัง้นีจ้ะคํานวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วโดยเฉล่ียตัง้แต่วนัแรกของรอบระยะเวลาบญัชี
นัน้จนถงึวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว 

เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัตามวรรคหนึ่งแล้ว บริษัทจดัการจะรายงานให้ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ของกองทนุ
รวมทราบภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
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ของกองทนุรวม เพ่ือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตรวจสอบการปฏิบติัดงักล่าว ทัง้นีบ้ริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนันบัแต่
วนัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทจดัการด้วย 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัตามวรรคหนึ่งได้ สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ให้บริษัทจดัการ
เลกิกองทนุรวมนัน้ 

 
3.7.2.10 ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อนัเน่ืองมาจากปัญหา
ความผนัผวนของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจขอผ่อนผนั
ต่อสํานกังานเพ่ือไม่ต้องนําการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาท่ี
เกิดความผนัผวนดงักลา่วมารวมคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.2.8 ได้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ 
 
3.7.2.11 ในกรณีของกองทนุรวมที่ประสงค์จะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหุ้น นอกจากอตัราส่วนที่กําหนดไว้ในข้อ 
3.7.2 นีแ้ล้ว บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่หุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม 
เม่ือรวมกนัทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการต้องไม่ถึงร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ เว้นแตเ่ป็นการได้มาเน่ืองจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 
 
3.7.2.12 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง 
(hedging) เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงทัง้หมดท่ีกองทนุมีอยู ่
 
3.7.2.13 บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ ตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) นับมูลค่าท่ีผู้ ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องชําระตามตราสารนัน้รวมในอัตราส่วนท่ีผู้ ออกตราสาร
ดงักลา่ว 

(2) นับมูลค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงรวมในอตัราส่วนท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุน
ลงทุนในหลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง ทัง้นีม้ลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักล่าวให้ใช้มลูค่าตามราคาตลาดของ
หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของใบสําคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ 
 
3.7.2.14 การคํานวณมลูค่าการลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุ
ตามข้อ 3.7.2.3 และ ข้อ 3.7.2.4 ให้นบัมลูค่าท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าท่ีต้องชําระตามสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า รวม
คํานวณในอตัราสว่นของบคุคลท่ีเป็นคู่สญัญาดงักลา่ว เว้นแต่กรณีท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญานัน้ในศนูย์
ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า บริษัทจดัการไมต้่องคํานวณมลูคา่และอตัราสว่นตามท่ีกําหนดในข้อดงักลา่ว 
 
3.7.2.15 นอกจากการคํานวณตามข้อ 3.7.2.14 แล้ว บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราส่วนท่ีผู้ออกสินค้าของ
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) 
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โดยจะคํานวณอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีท่ีการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเส่ียง 

ต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้าโดยให้ใช้มลูค่าตามขนาด
ของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (notional amount) เป็นมลูค่าที่ใช้ในการคํานวณเว้นแต่ในกรณีที่เป็นสญัญาออป
ชนั ให้บริษัทจดัการใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (notional amount) ซึ่งคณูกบัค่าเดลต้าของ
สญัญาออปชนั 
 

3.7.2.16 ในการคํานวณอตัราส่วนตามข้อ 3.7.2.3 ข้อ 3.7.2.4 หรือข้อ 3.7.2.5 บริษัทจดัการจะปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดงักล่าวมีผู้ รับรอง ผู้รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะคํานวณ
อตัราส่วนที่ผู้ ออกทรัพย์สินหรือผู้ ที่เป็นคู่สญัญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้สลกั
หลงั หรือผู้ คํา้ประกนั แล้วแตก่รณี ก็ได้  

(2) ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกัน บริษัท
จดัการจะเลือกคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 

ทัง้นี ้การคํานวณอตัราส่วนท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัตามวรรคหนึ่ง จะทําได้ต่อเม่ือบคุคล
ดงักลา่วได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้าง
หรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั  หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
 
3.7.2.17 ในกรณีท่ีกองทนุมีสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทใดตามสดัส่วนจํานวนหุ้นท่ีกองทนุถืออยู่ (right 
issue) หากการใช้สิทธินัน้จะเป็นเหตใุห้กองทนุลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทดงักล่าวมีมลูค่าเกิน
อตัราส่วนที่กําหนดในข้อ 3.7.2 นี ้บริษัทจดัการอาจซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามอตัราส่วนที่เกี่ยวกบัเร่ืองดงักล่าว ทัง้นี ้เฉพาะภายในช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัแรกที่ผู้ถือหุ้นหมด
สิทธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้ 
 
3.7.2.18 ในกรณีท่ีตราสารแห่งทนุ หรือตราสารแห่งหนี ้ในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของ
กองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนท่ีกําหนดในข้อ 3.7.2 นี ้หากต่อมาตราสารแห่งทุน หรือตราสารแห่งหนีน้ัน้ มี
มลูค่าเกินอตัราส่วนดงักลา่วโดยเหตดุงัต่อไปนี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการแก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไปตามท่ีกําหนด
ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีมีการประกาศให้ทราบถึงเหตดุงักลา่ว เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับ
ผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) ตราสารแหง่ทนุนัน้ในเวลาตอ่มาเป็นตราสารแห่งทนุของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่างแก้ไขการดําเนินการ
ให้เหตแุหง่การเพิกถอนหมดไป หรือถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน   

(2) ตราสารแหง่หนีถ้กูปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
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3.7.2.19 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกิน
อตัราส่วนท่ีกําหนดในข้อ 3.7.2 นี ้หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน 
บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และ
วันท่ีทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนท่ีกําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ีทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีกําหนด 
พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.2.20 ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก  
เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม เม่ือรวมกนัทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 
25 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนได้ 

(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและ
สมควรโดยได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 

(3) กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดงักล่าว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือ
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจดุที่ต้องทําคําเสนอซือ้ บริษัทจดัการจะดําเนินการเพื่อให้ได้รับการ
ยกเว้นการทําคําเสนอซือ้โดยการลดสดัสว่นการถือหุ้น หรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือย่ืนคําขอผ่อนผนัการทําคํา
เสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
ในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว บริษัทจดัการจะลดสดัสว่นตาม
สดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีแตล่ะกองทนุได้มาจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 

3.7.2.21 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกิน
อตัราสว่นท่ีกําหนดในข้อ 3.7.2 นี ้หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.2.8 ข้อ 
3.7.2.17 ข้อ 3.7.2.18 ข้อ 3.7.2.19 และข้อ 3.7.2.20 และการเกินตราส่วนดงักล่าวมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้
ทรัพย์สนิมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และ
วนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวมทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนา
รายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

 
4.  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล :    

      ไมจ่่าย                                             จ่าย 
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หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

(1) ในแต่ละรอบปีบญัชีของกองทนุ บริษัทจดัการจะดําเนินการพิจารณาจ่ายเงินปันผลปีละ 1 ครัง้ โดยจะทํา
การปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผล ในวันทําการสุดท้ายของเดือน
พฤษภาคมของทกุปี 

(2) บริษัทจดัการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเม่ือกองทนุมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทนุมีผลขาดทนุ
สะสมขึน้ในงวดปีบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนัน้ ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลของกองทนุในแต่ละครัง้ให้เลือกจ่ายให้
เป็นไปตามเกณฑ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบีย้รับท่ีได้รับจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(2.2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดงักลา่ว หรือกําไรสทุธิในงวดบญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผลนัน้ แล้วแต่
จํานวนใดจะต่ํากวา่ 

(3) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผล หรือจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ใน
กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(3.1)  บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีท่ีเงินปันผลท่ีคํานวณได้ (ตามหลกัเกณฑ์ท่ีระบุไว้ข้างต้น) มี
มลูคา่ต่ํากวา่ หรือเทา่กบั 0.01 บาทตอ่หน่วยลงทนุ  

(3.2) บริษัทจดัการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอตัราใหม่ท่ีเหมาะสม หรือพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีท่ี
มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วนัสิน้งวดบญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผลนัน้ ต่ํากว่ามลูค่าท่ีตราไว้ หรือในกรณีเม่ือนําเงินปันผลต่อ
หน่วยท่ีจะจ่ายตามอตัราข้างต้นมาหกัจากมลูค่าหน่วยลงทนุ ณ วนัทําการก่อนปิดสมดุทะเบียนแล้วทําให้มลูค่า
หน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ตามวิธีการดงักลา่วมีมลูคา่ต่ํากวา่มลูคา่ท่ีตราไว้  

(4) ในกรณีท่ีมีบคุคลใดหรือหลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจํากดั
สิทธิรับเงินปันผลในส่วนท่ีเกินนัน้ เว้นแต่เป็นกรณีการเกินสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนท่ีมิได้เกิดจากการได้หน่วย
ลงทนุมาเพ่ิมเติม หรือกรณีเข้าข้อยกเว้นข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ ตามประกาศคณะกรรมกํากบัตลาดทนุว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ  

บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลในส่วนท่ีถือเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนนัน้ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน ทัง้นี ้ใน
ระหว่างการดําเนินการเพ่ือยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและแยกเงินปันผล
สว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิอ่ืนของกองทนุรวม โดยไมนํ่ามารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

 
5.  การรับชาํระหนีเ้พ่ือกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอ่ืน :  

หากมีการผิดนดัชําระหนีห้รือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะ
ไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนทัง้ท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพ่ือ
กองทนุรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีท่ีผู้
ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องผิดนดัชําระหนี ้ดงันี ้ 
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5.1  กรณีท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  

5.1.1 เม่ือมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายท่ีมีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที่บริษัทจดัการได้บนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้ มี
สิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนี ้ 
 
5.1.2  เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ้บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนี ้มารวมคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จาก
การรับชําระหนีใ้นโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั เว้นแต่กรณีท่ีผู้
ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีต้กลงรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักล่าวแทน
เงิน ทัง้นี  ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างท่ีบริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนี  ้บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินนัน้ได้ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงิน
สํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้  
 
5.1.3 เมื่อมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการ
จะเฉล่ียเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีคื้นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 
45 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่มีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกบัการเฉลี่ยเงินคืนไปยงัสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่บริษัทจดัการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเป็นอย่างอ่ืน  

5.1.4  เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทนุรวม
ได้รับชําระหนีต้ามตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามความในข้อ 5.1.3 
โดยอนโุลม  
 

5.2  กรณีท่ีบริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  

5.2.1 ก่อนการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยมติเสียงข้างมากซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุ
ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและ
แสดงความเห็นพร้อมเหตผุลว่าในขณะนัน้การรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักลา่วเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
มากกวา่การถือหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้  

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมจะได้จากการรับชําระหนี ้มลูค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย 
พร้อมเหตผุลและความจําเป็นในการรับชําระหนี ้ 
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5.2.2  เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี  ้บริษัทจดัการจะนําทรัพย์สินดงักล่าวมารวมคํานวณ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพ่ือใช้ในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้ 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน
ดงักลา่วตอ่ไปเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้  

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทนุรวมไม่สามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการจะจําหน่ายทรัพย์สิน
ดงักล่าวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และในระหว่างท่ี
บริษัทจดัการยงัไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดงักล่าว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดงักล่าว 
ในกรณีท่ีมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 
5.3  ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ้
ได้ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยทกุรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที่มี
พฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ เป็นผู้ มีสิทธิในเงินได้
สทุธิจากทรัพย์สินอ่ืนท่ีได้จากการรับชําระหนีก็้ได้   

ทัง้นี  ้ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทไม่ต้องนําตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้มารวมคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

เงื่อนไขเพิ่มเตมิ :  

-  บริษัทจดัการจะรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนทัง้ท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีท่ีผู้ออกตราสารแห่ง
หนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนดัชําระหนี ้และ/หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้องกบั
การรับชําระหนีด้้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนของกองทนุ ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมี
อํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่าง
อ่ืน บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้ โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

- ในการเฉลี่ยเงินคืนในแต่ละครัง้ตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนีไ้ม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ บริษัท
จดัการอาจนําเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนีด้งักล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีการเฉลี่ยเงิน
คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุจะคุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี  ้หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับ
ชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนีน้ัน้ไม่
คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนบริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี ้
ดงักล่าวมารวมคํานวณเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมก็ได้  
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6.  ช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่ เก็บรักษา
ทรัพย์สนิของกองทุนรวม :  

6.1.  ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ช่ือ : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  

ท่ีอยู ่ : เลขท่ี 3000 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท์ 0-2242-3902-7 

ผู้ ดูแลผลประโยชน์ท่ี มีคุณสมบัติ เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยคณุสมบติัของผู้ดแูลผลประโยชน์  

 

6.2.  เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

บริษัทจดัการจะเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทัง้หมดดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้โดยได้รับความ
เหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก่อน  

(1) เม่ือบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดย
บอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 90 วนั  

(2)  ในกรณีที่บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตัิตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้
ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่าย
หนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั  

(3)  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือประกาศ
ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือกรณีอ่ืนใดอนัจะมีผลให้บริษัทจดัการและ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ไมส่ามารถตกลงท่ีจะแก้ไขเปล่ียนแปลงสญัญา ให้สอดคล้องกบักฎหมาย และประกาศดงักลา่ว 
ทัง้นี  ้เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าว มีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าท่ีดังกล่าวต่อไปผู้ ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ได้โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  

(4) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุเรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  

(5)  ในกรณีท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการตรวจพบหรือปรากฏ
จากการตรวจสอบของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และบริษัทจดัการจะแจ้งการ
แก้ไขดงักลา่วให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 3 วนันบัตัง้แต่วนัถดั
จากวนัท่ีได้แก้ไขเสร็จสิน้  
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ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะดําเนินการขอ
อนญุาตเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 15 
วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเม่ือได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แล้วบริษัทจดัการจะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลนั ทัง้นีเ้ว้นแต่
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะสัง่เป็นอยา่งอ่ืน  

(6)  ในกรณีท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับ
กองทุนไปเปิดเผย หรือใช้ในทางท่ีก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้ ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี ้การบอกเลิก
สญัญาจะต้องบอกกลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 15 วนั  

(7) กรณีอ่ืน ๆ ตามท่ีระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เน่ืองจากพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทนุต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ดงันัน้ ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลงตามข้อ 6.2 “เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์”ผู้ดูแล
ผลประโยชน์นัน้ต้องทําหน้าท่ีดแูลผลประโยชน์ของกองทนุต่อไปอย่างสมบรูณ์จนกว่าการจดัการโอนทรัพย์สินและ
เอกสารทัง้หมดของกองทุนนัน้ตลอดจนถึงการดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็นเพ่ือให้การโอนทรัพย์สินและเอกสาร
ทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิน้ และผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทํา
หน้าท่ีได้ทนัทีเว้นแตบ่ริษัทจดัการหรือผู้ มีอํานาจตามกฎหมายจะมีคําสัง่เป็นอยา่งอ่ืน  
 
6.3.  สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิกองทนุรวม :  

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 3000 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท์ 0-2242-3902-7 

และ/หรือ ท่ีบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในประเทศต่างๆ
หรือท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีบริษัทจดัการจะแตง่ตัง้ขึน้  

 
7.  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี :  

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร หรือ นายบรรจง พิชญ
ประสาธน์ หรือ นายวิชยั รุจิตานนท์ หรือ นายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ หรือ นางสาว ชมภนูชุ  แซ่แต้ หรือนายไกรสิทธ์ิ 
ศิลปมงคลกลุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) : 
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ หรือ นายวิชยั รุจิตานนท์ 
บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากดั 
100/72 ชัน้ท่ี 22 อาคารวอ่งวานิช บี ห้องเลขท่ี 100/2 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
โทรศพัท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110 
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หรือ นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์  หรือ 
นางสาวชมภนูชุ แซ่แต้ หรือนายไกรสทิธ์ิ ศิลปมงคลกลุ หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ 
บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

หรือบคุคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง
ให สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
8.  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน:  

ช่ือ  :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

ท่ีอยู ่ :  ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33 
ถนนสาทรใต้  แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2786-2222   โทรสาร 0-2786-2377 
www.uobam.co.th 

หรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบ 
 
9.  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจาํหน่าย :  

 ไมมี่  
 
10.  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

จะระบภุายหลงั 

หมายเหต ุ: 

บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนในภายหลงั โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนให้
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบทกุครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ี
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้ให้ความเหน็ชอบเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนของกองทนุ โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีได้รับการแต่งตัง้จะต้องปฏิบติังานได้ภายใต้
ระบบงานเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยูก่่อนแล้ว  
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11.  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน :  

ไมมี่  

หมายเหต ุ:  

บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทนุ ให้เป็นท่ีปรึกษาการลงทนุของบริษัทจดัการหรือ
กองทนุเพ่ือให้คําแนะนําในเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุและการบริหารจดัการกองทนุ เพ่ือให้บริหารจดัการ
กองทนุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ท่ีปรึกษาการลงทนุท่ีบริษัทจดัการอาจจะแต่งตัง้
ขึน้ดงักล่าวนัน้ จะไม่มีอํานาจควบคมุการดําเนินงานของบริษัทจดัการแต่อย่างใด โดยเม่ือบริษัทจดัการแต่งตัง้ท่ี
ปรึกษาการลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งช่ือท่ีปรึกษาการลงทนุดงักลา่วไปยงัสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ไป 
 
12.  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน :  

ไมมี่  

หมายเหต ุ:  

บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ท่ีปรึกษากองทุน อาทิเช่น ผู้ เช่ียวชาญด้านธุรกิจและการลงทุน ผู้ เช่ียวชาญด้านกฎหมาย 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารความเส่ียง เป็นต้น ให้เป็นท่ีปรึกษาของกองทนุตลอดจนให้คําแนะนําในเร่ืองต่างๆ แก่กองทนุ 

เพ่ือให้การบริหารจดัการกองทนุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ท่ีปรึกษากองทุนท่ีบริษัท
จดัการอาจจะแต่งตัง้ขึน้ดงักล่าวนัน้ จะไม่มีอํานาจควบคมุการดําเนินงานของบริษัทจดัการแต่อย่างใด โดยเม่ือบริษัท
จดัการแต่งตัง้ท่ีปรึกษากองทนุแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งช่ือท่ีปรึกษาดงักล่าวไปยงัสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ไป 
 
13.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

13.1. วิธีการขอรับหนังสือชีช้วน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบญัชีกองทุน คู่มือภาษีเก่ียวกับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (“คู่มือภาษี – กองทุนรวมหุ้นระยะยาว”) และวนัเวลาทําการเสนอขายหน่วย
ลงทนุ 

13.1.1  วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และคู่มือภาษีเก่ียวกบัการ
ลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว 

ผู้สนใจลงทนุในหน่วยลงทนุของ "กองทนุเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว” สามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนส่วนสรุป
ข้อมลูสําคญั หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทุน และคู่มือภาษี - 
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว ได้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ ผู้จดัจําหน่าย (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) ตามวนั และเวลาทําการของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้ตัง้แต ่14 มิถนุายน 2550 เป็นต้นไป 
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13.1.2  วนัเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะทําการเปิดให้มีการจองซือ้หน่วยลงทนุ “กองทนุเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว” ตัง้แต่วนัท่ี 14 มิถนุายน 
2550 ถงึวนัท่ี 21 มิถนุายน 2550 ระหวา่งเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ถงึเวลา 15.30 น.  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นการจองซือ้หน่วยลงทนุโดยการนําเงินค่าจองซือ้ท่ีมาจากการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด 
ไทย แคช แมเนจเม้นท์  ผู้จองซือ้สามารถทําการจองซือ้ได้จนถงึวนัทําการสดุท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทนุ 
 
13.2. วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

13.2.1  การกําหนดราคาขายหรือราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

 ราคาขายหน่วยลงทนุ   =    10 บาท   +   คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
 
13.2.2  วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

13.2.2.1 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
ก) ขัน้ตอนและวิธีการ 

(1) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแต่ละรายสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ ผู้จดัจําหน่าย (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ตามวนัเวลา ท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน โดยจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นมลูค่าไม่ต่ํากว่า 
10,000 บาท (หนึง่หม่ืนบาท) [เป็นมลูคา่ท่ีรวมคา่ธรรมเนียมแล้ว (ถ้ามี)]  

(2) ผู้สัง่ซือ้จะต้องชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุและค่าธรรมเนียมจนเต็มตามจํานวนท่ีซือ้ และกรอกรายละเอียด
ตา่ง ๆ ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนชดัเจน     

(3) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อกําหนด กฎระเบียบ 
และภาษีตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุเอง  

(4) สําหรับผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ียังไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
จะต้องเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อน  

ทัง้นี ้ในการเปิดบญัชีเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวเป็นครัง้แรก บริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะจดัให้มี / แจกจ่ายคู่มือภาษี – กองทนุรวมหุ้นระยะยาว ซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องศึกษาและ
ปฏิบติัตามเพ่ือให้ได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุในกองทนุ 

 

ข) การรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 

(1) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์  
หรือคําสัง่หกับญัชีธนาคาร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีด
คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ 
 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) สํานกัเพลนิจิต 
 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) สาขาถนนหลงัสวน 
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 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ. สาขากรุงเทพฯ 
 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) สาขาสีลม ซอย 7 
 ธนาคารไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน) สาขาเพชรบรีุ 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) สาขาถนนวิทย ุ
 ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ 
 ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) สาขาสขุมุวิท 
 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพ่ือรายยอ่ย จํากดั (มหาชน) สาขาลมุพินี 
 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) สาขาสาทร 
 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั สาขากรุงเทพฯ  

โดยระบช่ืุอ ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้สัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดต่อและเพ่ือ
ผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

กรณีสัง่ซือ้ด้วยวิธีอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัที่ให้บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลา
การเสนอขายครัง้แรกจะสิน้สดุลง  

(2)  หลงัจากที่บริษัทจดัการ ผู้จดัจําหน่าย (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทุน พร้อมทัง้เงินค่าซือ้หน่วยลงทุนจากผู้ สั่งซือ้แล้ว บริษัทจัดการ ผู้ จัดจําหน่าย (ถ้ามี) หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะออกสําเนาใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน  

(3)  ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ซึง่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ในวนัท่ีสัง่ซือ้ ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดก็ตาม บริษัทจดัการจะถือว่าผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทํา
การท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้  

ในกรณีท่ีวนัทําการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้นัน้เป็นวนั และ/หรือ เวลาท่ีลว่งเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไป
แล้ว บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้นัน้ 

ในกรณีท่ีเช็ค หรือดราฟต์ดงักล่าวถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สัง่ซือ้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ระงบัการขายหน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้นัน้  

(4)  ในการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระค่าหน่วยลงทนุด้วยเงินจนเต็มค่า จะหกั
กลบลบหนีก้ับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพ่ือซือ้หน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมอ่ืนท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ บริษัทจดัการอาจดําเนินการให้มีการหกักลบ
ลบกนัก็ได้  

(5) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวน แล้วจะ
เพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนมุติัจากบริษัทจดัการ
เป็นกรณีพิเศษ  
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13.2.2.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร
พาณิชย์*  

การชําระเงินผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ สามารถกระทําผา่น 2 ช่องทางหลกั คือ  

1) ผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ 

2) ผ่านช่องทางอิเลคโทรนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) เทเลโฟนแบงก์กิง้ (Telephone 
Banking) และออนไลน์แบงก์กิง้ (Online Banking) 

ทัง้นี  ้ผู้สัง่ซือ้ที่ทํารายการชําระเงินผ่านระบบนีไ้ด้ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ ถือหน่วย
ลงทุนก ับบริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนมาก่อน และมีรหัสประจําตัวผู้ ถือหน่วยลงทุน 
(Unitholder ID) แล้ว     

สําหรับผู้สัง่ซือ้ท่ียงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการมาก่อนจะต้องดําเนินการ
เปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 13.7 “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิด
บญัชี” แนบ เพ่ือขอรับเลขประจําตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ สําหรับใช้ในการทํารายการชําระเงินผา่นระบบ Bill Payment   

1) การชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ 
ก) ขัน้ตอนและวิธีการ  

(1) ผู้สัง่ซือ้จะต้องกรอก “ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน / แบบฟอร์มการชําระเงินพิเศษ (Subscription form / 
Special pay-in slip)” ซึง่สามารถขอรับแบบฟอร์มดงักลา่วได้จากบริษัทจดัการ หรือสัง่พิมพ์จาก Website หรือ
ระบบโทรศพัท์อตัโนมติัของบริษัทจดัการ  

ผู้สัง่ซือ้สามารถทําการชําระเงินผา่นเคาน์เตอร์ ของธนาคารพาณิชย์ดงัตอ่ไปนี ้   

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล   :   ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)    
ธนาคารกรุงเทพ  จํากดั (มหาชน)    
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)    
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  จํากดั (มหาชน)    
 
นอกเขตเขตกรุงเทพและปริมณฑล   : ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)    
  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงรายช่ือธนาคารท่ีเปิดให้บริการนี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบ โดยติดประกาศไว้ ณ ท่ีเปิดเผยของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน  

สําหรับผู้สัง่ซือ้ท่ียังไม่เคยมีบญัชีกองทุน และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน จะต้อง
ดําเนินการเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 13.7 “เอกสารหลกัฐานในการ
ขอเปิดบญัชี” แนบ  

(2) กรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ / แบบฟอร์มการชําระเงินพิเศษ (Subscription form / 
Special pay-in slip)” ให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน เช่น ช่ือและเลขประจําตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ เลขรหสัของ
กองทนุท่ีต้องการซือ้ (มีระบใุนแบบฟอร์ม) จํานวนเงินท่ีต้องการซือ้ วิธีการชําระเงิน เป็นต้น 
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(3) ย่ืน “ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ / แบบฟอร์มการชําระเงินพิเศษ (Subscription form / Special pay-in slip)” 
ท่ีกรอกข้อมลูครบถ้วนแล้ว ผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ พร้อมทัง้ชําระคา่สัง่ซือ้เตม็จํานวนท่ีซือ้  

ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้สามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการ ตัง้แต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ ถึง
เวลา 15.30 น. 

(4) เม่ือเจ้าหน้าท่ีธนาคารทํารายการเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะเก็บเอกสารส่วนท่ี 2 (ส่วนของธนาคาร) ไว้ และจะ
มอบคืน “ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ / แบบฟอร์มการชําระเงินพิเศษ (Subscription form / Special pay-in slip) – สว่นท่ี 1 
(สว่นของลกูค้า)” ให้กบัผู้สัง่ซือ้เพ่ือเป็นหลกัฐานในการชําระเงิน     

(5) ผู้สัง่ซือ้จะต้องนําส่ง“ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน / แบบฟอร์มการชําระเงินพิเศษ (Subscription form / 
Special pay-in slip) – สว่นท่ี 1 (สว่นของลกูค้า)” กลบัมายงับริษัทจดัการโดยทางโทรสารหรือทางอ่ืนใดภายใน
วนัท่ีทํารายการ 

(6) ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามมลูค่าขัน้ต่ําการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีได้ระบุใน
โครงการ เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากบริษัทจดัการ 
 
ข) การรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ   

(1) ผู้สัง่ซือ้สามารถชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้เดียวเตม็จํานวนท่ีซือ้ โดยชําระเป็นเงินสด หรือเช็คของสาขา
ธนาคารท่ีอยูใ่นเขตหกับญัชีเดียวกนักบัสาขาธนาคารพาณิชย์ท่ีผู้สัง่ซือ้ ชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ โดยผู้สัง่ซือ้ต้องลง
วนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะ สัง่จ่ายเพ่ือบญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนี ้โดยระบช่ืุอ ท่ีอยู่ และ
หมายเลขโทรศพัท์ของผู้สัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็ค เพ่ือความสะดวกในการติดต่อและเพ่ือผลประโยชน์ของผู้
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

กรณีชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยเช็ค ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัที่ให้บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัท่ี
ทําการซือ้หน่วยลงทนุนัน้ 

(2) การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือ้ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้นัน้ 
ในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ของวนัทําการซือ้นัน้ ซึง่เป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุที่คํานวณได้ของวนัทําการซือ้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุโดย
บริษัทจดัการจะคิดคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และสว่นต่างค่าขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 
23 “คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  

การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือ้ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้ถดัไปใน
ราคาขายหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ของวนัทําการซือ้ถดัไปนัน้ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาข้อมลูเวลาการทํารายการของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานท่ีปรากฏ
อยูท่ี่บริษัทจดัการ เป็นหลกัฐานในการทํารายการท่ีสมบรูณ์และใช้อ้างอิงได้    

(3) ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ซึง่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัท่ีสัง่ซือ้
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนทําการ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัทําการท่ี
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ของวนัทําการท่ีเรียกเก็บเงินได้  
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ในกรณีที่เช็ค ดงักล่าวถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สัง่ซือ้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะระงบัการ
ขายหน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้นัน้ 

(4)  คําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจํานวน 
และได้รับเอกสารหลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว อนึ่ง ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการดงักลา่ว อาจมีภาระค่าธรรมเนียม
ธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตรา เง่ือนไขท่ีแต่ละธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บ 
 
2) วิธีการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นช่องทางอิเลคโทรนิกส์ของธนาคาร     

ผู้สัง่ซือ้สามารถทําการชําระเงินผ่าน 4 ธนาคาร คือ ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) โดยผ่าน 3 ช่องทาง  
ดงัตอ่ไปนี ้

 ผา่นเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM)   
 ผา่นระบบเทเลโฟนแบงก์กิง้ (Telephone Banking) 
 ผา่นระบบออนไลน์แบงก์กิง้ (Online Banking) 

ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงรายช่ือธนาคารท่ีเปิดให้บริการนี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบ โดยติดประกาศไว้ ณ ท่ีเปิดเผยของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน 
 
ก) ขัน้ตอนและวิธีการ  

(1) ผู้สัง่ซือ้จะต้องกรอก “ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน / แบบฟอร์มการชําระเงินพิเศษ (Subscription form / 
Special pay-in slip)” ซึง่สามารถขอรับแบบฟอร์มดงักลา่วได้จากบริษัทจดัการ หรือสัง่พิมพ์จาก Website หรือ
ระบบโทรศพัท์อตัโนมติัของบริษัทจดัการ    

(2) กรณีชําระเงินผ่านเคร่ือง ATM ผู้สัง่ซือ้จะต้องทํารายการสัง่ซือ้ผ่านเคร่ือง ATM ของธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้ถือบตัร 
ATM ของธนาคารนัน้ๆ และปฏิบตัิตามขัน้ตอนการทํารายการที่ระบุบนหน้าจอของเคร่ือง ATM จนเสร็จ
สมบูรณ์ โดยระบุเลขประจําตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ เลขท่ีบญัชีธนาคารของกองทนุในการรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ 
รหสักองทนุ จํานวนเงินท่ีสัง่ซือ้ และข้อมลูอ่ืนท่ีกําหนดโดยธนาคาร หรือบริษัทจดัการ 

เม่ือทํารายการเรียบร้อยแล้ว เคร่ือง ATM จะออกใบบนัทึกรายการให้ผู้สัง่ซือ้ โดยใบบนัทึกรายการดงักล่าวเป็น
เพียงเอกสารบนัทกึรายการเทา่นัน้ ไมถื่อเป็นหลกัฐานในการทํารายการอยา่งสมบรูณ์ 

(3) กรณีชําระเงินผา่นระบบเทเลโฟนแบงก์กิง้และระบบออนไลน์แบงก์กิง้ผู้สัง่ซือ้จะต้องทํารายการสัง่ซือ้ผ่านบริการ
ของธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้มีบญัชีอยูเ่ทา่นัน้ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องสมคัรใช้บริการดงักลา่วกบัธนาคารตามขัน้ตอนการสมคัร
ใช้บริการที่แต่ละธนาคารกําหนด เพื่อขอรับรหสัประจําตวั ผู้ ใช้บริการออนไลน์ (USER ID) และรหสัผ่าน 
(Password) ท่ีธนาคารจะเป็นผู้ออกให้หลงัจากธนาคารอนมุติัการขอใช้บริการ    

ผู้สั่งซือ้จะต้องปฏิบัติตามขัน้ตอนการทํารายการท่ีระบบดังกล่าวระบุจนเสร็จสมบูรณ์ โดยระบุรหัสประจําตัว
ผู้ ใช้บริการ (USER ID) รหสัผ่าน (Password) เลขประจําตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ (Unitholder ID) เลขท่ีบญัชี
ธนาคารของกองทนุในการรับชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ รหสักองทนุ จํานวนเงินท่ีสัง่ซือ้ และข้อมลูอ่ืนท่ีกําหนดโดยธนาคาร 
หรือบริษัทจดัการ 
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เม่ือทํารายการเรียบร้อยแล้ว ผู้สัง่ซือ้สามารถสัง่พิมพ์ใบบนัทึกรายการได้จากระบบดงักล่าว โดยใบบนัทกึรายการ
ดงักลา่วเป็นเพียงเอกสารบนัทกึรายการเทา่นัน้ ไมถื่อเป็นหลกัฐานในการทํารายการอยา่งสมบรูณ์  

(4) ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามมลูค่าขัน้ต่ําการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีได้ระบุใน
โครงการ เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากบริษัทจดัการ 

สําหรับจํานวนเงินสงูสดุตอ่ครัง้ในการสัง่ซือ้นัน้ จะขึน้อยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะธนาคาร 

(5) ผู้สัง่ซือ้จะต้องนําส่ง “ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน / แบบฟอร์มการชําระเงินพิเศษ (Subscription form / 
Special pay-in slip) - สว่นท่ี 1 (สว่นของลกูค้า)” กลบัมายงับริษัทจดัการโดยทางโทรสารหรือทางอ่ืนใดภายใน
วนัท่ีทํารายการ 
 

ข) การรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

(1) การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือ้ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้นัน้ 
ในราคาขายหน่วยลงทนุที่คํานวณได้ ของวนัทําการซือ้นัน้ ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่ 

หน่วยลงทนุที่คํานวณได้ของวนัทําการซือ้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุโดยบริษัทจดัการจะ
คิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 23 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  

การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือ้ หรือทํารายการซือ้ขายในวนัหยดุทําการ ให้
ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้ถดัไปในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ของวนัทําการซือ้ถดัไปนัน้ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาข้อมลูเวลาการทํารายการของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน ภายใต้หลกัฐานท่ี
ปรากฏอยูท่ี่บริษัทจดัการ เป็นหลกัฐานในการทํารายการท่ีสมบรูณ์และใช้อ้างอิงได้    

(2)  คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เม่ือบริษัทจดัการได้เรียกเก็บเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวน และได้รับ
เอกสารหลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว อนึง่ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบริการดงักลา่ว อาจมีภาระค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง
ของธนาคาร โดยเป็นคา่ธรรมเนียมตามอตัรา เง่ือนไขท่ีแตล่ะธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บ 
 

ค) เง่ือนไขการใช้บริการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นช่องทางอิเลคโทรนิกส์ของธนาคาร 

(1)  ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องปฏิบติัจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านช่องทางอิเลคโทรนิกส์
นัน้ๆ  

ทัง้นี ้ ผู้สัง่ซือ้จะเพิกถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
จดัการเป็นกรณีพิเศษ  

(2)  เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกจากเคร่ือง ATM หรือที่สัง่พิมพ์จากระบบเทเลโฟนแบงก์กิง้ หรือระบบ
ออนไลน์แบงก์กิง้นัน้ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านัน้ ไม่ถือเป็นหลกัฐานในการทํา
รายการอย่างสมบรูณ์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานท่ีปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการทํา
รายการท่ีสมบรูณ์และอ้างอิงได้  
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 (3) ในกรณีท่ีเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีอยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัท
จดัการ บริษัทจดัการจะดําเนินการแก้ไขกรณีดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีเกิด
เหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ ดงักลา่วแล้วแตก่รณี 

*ขณะนีวิ้ธีการดงักล่าวยงัไม่เปิดให้บริการ  ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิม
ให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

เง่ือนไขอ่ืน :    

การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม “วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ”   

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม “วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็น
การแก้ไขโครงการ     

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะติดประกาศ 
ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
13.3 การเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้ เพ่ือการ
นี ้ซึง่ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักลา่วทัง้หมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ  
 
13.4. การจดัสรรหน่วยลงทนุ  

(1) บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีสัง่ซือ้และได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ
เตม็ตามจํานวนแล้ว  

อนึ่ง ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบุในคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจํานวนเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับชําระ บริษัทจดัการจะ
จดัสรรหน่วยลงทนุให้ตามจํานวนเงินท่ีได้รับชําระเป็นเกณฑ์  

ยกเว้น :- 

- ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลให้จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทนุของโครงการ
ตามท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ “จองซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัท่ีได้รับการสัง่ซือ้และเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตาม
จํานวน ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้ในวนัเดียวกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะจดัสรรตาม
สดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ซือ้ให้แก่ผู้ ซือ้  

(2)  ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเหน็วา่เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ หรือผลประโยชน์ของ
ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะ
จดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้า  

(3)  สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุ
ของผู้สัง่ซือ้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
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13.5.   การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีต่าง ๆ ภายใต้เง่ือนไขท่ีกําหนด 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในการเสนอขายนัน้ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน 
นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ข้างลา่ง  

บริษัทจดัการจะดําเนินการจดัส่งเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุคืนให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุโดยการโอนเงินหรือชําระเป็นเช็ค
ขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้สั่งซือ้ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตาม
สดัสว่นของเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ อนึ่ง สําหรับดอกเบีย้และหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) บริษัทจดัการจะนํารวมเข้าเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ  

(2) กรณีท่ีบริษัทจดัการต้องยติุโครงการหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายเน่ืองจากไม่สามารถจําหน่าย
หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุได้ถงึ 35 ราย     

บริษัทจดัการจะดําเนินการจดัสง่เงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุคืนพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจาก
การจําหน่ายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) โดยการโอนเงินหรือชําระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้สัง่ซือ้ภายใน 1 เดือนนบั
แตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ตามสดัสว่นของเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุ และหากบริษัท
จัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดงักล่าวได้อนัเนื่องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจดัการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบีย้ในอตัราท่ีคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ประกาศกําหนด โดยเร่ิมนบัตัง้แตว่นัท่ีครบกําหนดเวลานัน้ จนถงึ 

วนัท่ีบริษัทจดัการชําระเงินคา่จองซือ้จนครบถ้วน ทัง้นี ้เว้นแตสํ่านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผนั สัง่
การเป็นอยา่งอ่ืน 
 
13.6. เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  

ก) บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ทําการศกึษา และยินดีท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีระบไุว้
ในโครงการ และ/หรือหนังสือชีช้วน รวมถึงคู่มือภาษี – กองทุนรวมหุ้ นระยะยาวนีแ้ล้ว และเพ่ือให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางด้านภาษี ผู้ ลงทุนมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการลงทุนท่ีกําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร ซึง่สามารถศกึษาได้จากคูมื่อภาษี – กองทนุรวมหุ้นระยะยาว 

ข) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อกําหนด กฎระเบียบ 
และภาษีตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุเอง 

ค) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือ ระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้หมดหรือบางสว่น ใน กรณี
ใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้:-  

(1)  กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยรายใดรายหนึ่ง อาจมีผลทําให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ๆ 
ถือหน่วยลงทนุมากกวา่ร้อยละ 5.0 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
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(2) กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทนุของ
โครงการตามท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

(3)  กรณีเอกสารหรือข้อมลูท่ีบริษัทจัดการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่
ครบถ้วน  

(4)   กรณีบริษัทจดัการเกิดข้อสงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอก
เงิน เป็นต้น  

(5) บริษัทจดัการอาจขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในบางกรณีตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 
เช่น ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
อาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรักษา
ผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุน และช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัท
จดัการเป็นหลกั  
 

13.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการมาก่อนจะต้องเปิด
บัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําขอเปิดบัญชี
กองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบ ส่งให้บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนจนครบถ้วน  

เอกสารประกอบการเปิดบญัชีดงันี ้เว้นแตบ่ริษัทจดัการยินยอมผ่อนผนัให้เป็นกรณีไป : (บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ในการพิจารณาเรียกเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามท่ีเหน็สมควร) 

(1)  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง หรือ  

(2)  สําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง หรือ  

(3)  สําเนาเอกสารแสดงตนอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร  

(4)  สําเนาบตัรประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง  

(5) สําเนาสมดุเงินฝากหน้าท่ีมีช่ือและเลขท่ีบญัชี พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 
 

14.  การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  

 บริษัทจดัการ        ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 Internet   เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ 
 Telephone-Banking   Internet Banking  
 บริการซือ้ผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์  บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) 
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14.1.  วนัเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  

ทุกวันทาํการ  ระหว่างเวลา......................ถงึ.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชีช้วน) 

อนึ่ง การลงทนุในกองทนุเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนัน้ ผู้สัง่ซือ้ หรือผู้ลงทนุมีหน้าท่ีต้องปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากรด้วย (รายละเอียดสามารถศกึษาได้จากคู่มือภาษี-
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว)  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทํารายการซือ้/ขายคืน/สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ ระหวา่งเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ 
ทัง้นี ้การทํารายการภายในเวลาท่ีกําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการนัน้ ทัง้นี ้การทํารายการภายหลงัเวลา
ท่ีกําหนด จะถือเป็นรายการของวนัทําการถดัไป  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานท่ี
ปรากฏอยูท่ี่บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้ 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ่ม/ลด วนั เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เล่ือนการส่ง
คําสัง่ซือ้/ขายคืน/ สบัเปลี่ยน และ/หรือการส่งคําสัง่ซือ้/ขายคืน/สบัเปลี่ยนล่วงหน้าเป็นการชัว่คราว/ถาวร ซึ่ง
หากเป็นกรณีท่ีบริษัทจดัการทราบหรือรู้เหตลุว่งหน้า บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วนั
ทําการก่อนมีการปรับเปล่ียน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น  เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ หรือเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทนุไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจดัการจะ
ประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยเร็วท่ีสดุ โดยประกาศไว้ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 

14.2. วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และราคาขายหน่วยลงทนุ 

14.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุนกบับริษัทจัดการ จะต้องเปิดบญัชี
กองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 14.6 “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” แนบ 
และจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และใบคําขอใช้บริการอ่ืน ๆ ให้
ครบถ้วนชดัเจน 

ทัง้นี ้ในการเปิดบญัชีเพื่อซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวเป็นครัง้แรก บริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะจัดให้มี / แจกคู่มือภาษี – กองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่ง
ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องศึกษาและปฏิบติัตามเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุในกองทนุ 
 
14.2.2 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

- ไมกํ่าหนด - 

ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้ป็นครัง้แรก ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้เป็นมลูค่าไม่ต่ํากว่า 2,000 บาท (สองพนั
บาท) หรือตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดเป็นอยา่งอ่ืน 
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะลดหย่อน หรือยกเว้นมลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก โดยขึน้อยู่กบัดลุย
พินิจของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 3 วนัทําการ ณ สถานท่ีทํา
การของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(1) ราคาขายหน่วยลงทนุ  

ราคาขายหน่วยลงทนุ   =  มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ  
  บวกด้วย  สว่นตา่งคา่ขายหน่วยลงทนุ (Subscription Spread) (ถ้ามี)  
   บวกด้วย  คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) (ถ้ามี)  

การกําหนดราคาหน่วยลงทนุที่เสนอขายหลงัจากที่มีการปิดการเสนอขายครัง้แรกไปแล้ว บริษัทจดัการจะใช้
มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและจํานวนหน่วยลงทนุ
ท่ีผู้ ซือ้จะได้รับ ซึ่งจะเป็นมลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายหน่วยลงทนุท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(2) วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และคู่มือภาษี – กองทนุรวม
หุ้นระยะยาว 

ผู้สนใจลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั และ/
หรือใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และคูมื่อภาษี – กองทนุรวมหุ้นระยะยาว และ/หรือ
เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th) หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามวนัและเวลาทําการของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

 
14.2.3 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นช่องทางท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือสํานกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) สําหรับมลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ และจํานวนเงินสงูสดุต่อครัง้ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ให้
เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือชีช้วน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการ
ประกาศกําหนดเพิ่มเติม ทัง้นี ้การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ท่ี
บริษัทจัดการ  หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือ สั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านทางระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเคร่ืองโทรสาร หรือวิธีอ่ืนใด       ท่ีบริษัทจดัการประกาศกําหนด อาทิเช่น 

- ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผา่น www.uobam.co.th หรือ 

- ชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ผ่าน 2 ช่องทางหลกั คือ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
พาณิชย์ และผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์กิง้ (Telephone Banking) และ
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ (Internet Banking) หรือ 

- บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) หรือ 

- บริการซือ้ผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์  

ซึ่งวิธีการหรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการ
ครบทกุช่องทาง ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสอบถามเพ่ิมเติม และขอคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ท่ีบริษัท
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จดัการ และ/หรือสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุสามารถศกึษารายละเอียด ข้อกําหนด และเง่ือนไขต่างๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือ
ท่ีบริษัทจดัการได้ประกาศเพ่ิมเติม เช่น ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบญัชี
กองทุนหรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/หรือได้รับอนุมติัการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหกับญัชีเงินฝาก
อตัโนมติัของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทาง
ดงักลา่ว ซึง่จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิม / หยดุการให้บริการ ทัง้นี ้จะติด
ประกาศ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
14.3 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  
14.3.1 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งสามารถ
ชําระผ่าน 2 ช่องทางหลกั คือ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ และผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ 
เทเลโฟนแบงก์กิง้ (Telephone Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ (Internet Banking) หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัท
จดัการประกาศกําหนด โดยวิธีการให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในคูมื่อการใช้บริการ 
 
14.3.2 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ 
คําสัง่หกับญัชีธนาคาร ชําระผ่านบตัรเครดิต หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับ โดย ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตาม
วนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนี ้โดย
ระบุช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้สัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดต่อและเพ่ือ
ผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
 
14.3.3  ในการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระค่าหน่วยลงทนุด้วยเงินจนเต็มค่า จะ
หกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหนึ่งเพื่อซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอื่นที่บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการหรือกองทนุรวมเดียวกนั บริษัทจดัการ
อาจดําเนินการให้มีการหกักลบลบกนัก็ได้  
 

14.3.4 ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีอ่ืนใดท่ีมิใช่เงินสด เช่น  

-  เช็ค ดราฟต์ หรือผ่านบตัรเครดิต บริษัทจดัการจะถือว่าวนัที่ระบุในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือ
วนัที่บริษัทจัดการได้รับรายงานการซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุจากผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) เป็น
วนัท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะต้องทราบผลการเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ หรือการชําระผ่านบตัรเครดิตดงักลา่วไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบั และ/หรือยกเลิก และ/หรือเล่ือนวนัสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไปเป็นวนัเดียวกนักบัวนัท่ีเรียก
เก็บเงินได้   
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- กรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และ/หรือ
กองทุนเปิด ไทย เทรเชอรี และ/หรือกองทุนอ่ืนใดภายใต้การบริหารจัดการ (กองทุนต้นทาง) มาเข้ากองทุนเปิด 
70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว (กองทนุปลายทาง) บริษัทจดัการจะถือว่าวนัที่ระบใุนใบคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
เป็นวนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางมาชําระค่าซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดนี ้ภายใน 2 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีท่ีระบใุนใบคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
 
14.3.5  บริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการเปิด
ไว้เพ่ือการนี ้ซึง่ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักลา่วทัง้หมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 
 

14.4. การจดัสรรหน่วยลงทนุ 

14.4.1 การเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วจะทําในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุจํานวน
นัน้  

โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามท่ีสัง่ซือ้ และได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนแล้ว  

อนึ่ง ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบุไว้ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจํานวนเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับชําระบริษัท
จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ตามจํานวนเงินท่ีได้รับชําระเป็นเกณฑ์  

ยกเว้น :-  
-  ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุ เกินกว่าจํานวนหน่วยลงทนุ
ของโครงการจดัการกองทนุท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ใน
กรณีดงักลา่วบริษัทจดัการจะจดัสรรตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุท่ีสามารถ 
จดัสรรได้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยบริษัทจดัการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” 
ตามวนัท่ีได้รับการสัง่ซือ้และเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวน ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้ในวนัเดียวกนัและมีหน่วย
ลงทนุไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรร บริษัทจดัการจะจดัสรรตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ซือ้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ 
 

14.4.2 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ หรือของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่
จดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ ซือ้หน่วยทราบลว่งหน้า  
 
14.4.3 ในกรณีที่จํานวนเงินที่ระบุไว้ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจํานวนเงินที่บริษัทจดัการได้รับ
ชําระจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ตามจํานวนเงินท่ีได้รับชําระเป็นเกณฑ์ 
 
14.4.4 สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการซือ้หน่วย
ลงทนุของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 
14.5 การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุสว่นท่ีไม่ได้รับการจดัสรรโดยไม่มีดอกเบีย้เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่าย เฉพาะผู้
สัง่ซือ้ ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัทําการขายหน่วยลงทนุ ตามสดัส่วนของเงินค่าซือ้หน่วย ลงทนุ อนึ่ง 
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สําหรับดอกเบีย้และหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) บริษัทจดัการ
จะนํารวมเข้าเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ 

 
14.6.  เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  

เอกสารประกอบการเปิดบญัชีมีดงันี ้เว้นแต่บริษัทจดัการยินยอมผ่อนผนัให้เป็นกรณีไป : (บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิในการพิจารณาจากเอกสารหลกัฐานอ่ืน ๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามท่ีเหน็สมควร)  
 
14.6.1 กรณีบคุคลธรรมดา 

(1) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 
(2) สําเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง (เฉพาะกรณีบคุคลตา่งด้าว) 
(3) สําเนาสมดุเงินฝากท่ีมีช่ือและเลขท่ีบญัชี พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัท
จดัการอาจกําหนดเพิ่มเติม/ทดแทน 
 
14.6.2 กรณีนิติบคุคล 

(1) สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม 

(2) สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของบริษัท สําเนาบตัรประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม 

(3)    สําเนาบัญชีรายช่ือผู้ ถือหุ้ น (แบบ บอจ. 5) ในกรณีบริษัทจํากัด หรือหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงรายช่ือผู้ เป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ เป็นเจ้าของนิติบุคคล ทัง้นี ้ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มี
อํานาจลงนาม 

(4) ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม 

(5) สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 

(6) สําเนาหนงัสือรับรองของบริษัท หนงัสือมอบอํานาจ ประกาศ คําสัง่ ระเบียบภายใน หรือเอกสารหลกัฐาน
ในการแต่งตัง้บคุคลผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลนัน้ๆ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลง
นาม 

(7) สําเนาหนงัสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีท่ีมีการมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนกระทําการแทน พร้อมสําเนา
บตัรประชาชนผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ อนึ่งหากหนงัสือมอบอํานาจเป็นฉบบัสําเนา ฉบบัสําเนาดงักลา่ว
จะต้องลงนามรับรองโดยผู้มอบอํานาจด้วย 

(8) สําเนาสมดุเงินฝากท่ีมีช่ือและเลขท่ีบญัชี พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม 

หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการอาจกําหนดเพิ่มเติม 
 
14.6.3 กรณีเป็นบคุคล และ/หรือนิติบคุคลประเภทอ่ืน ๆ เช่น คณะบคุคล ห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียนนิติบคุคล
ท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ หรือองค์กรอิสระ ฯลฯ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารอ่ืนใดเพิ่มเติม/
ทดแทน ตามท่ีเหน็สมควร 
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14.7 เง่ือนไขการซือ้หน่วยลงทนุ  

14.7.1  บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ศกึษา และยินดีท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีระบไุว้ใน
โครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน รวมถึงคู่มือภาษี – กองทนุรวมหุ้นระยะยาวแล้ว และเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์
ทางด้านภาษี ผู้ลงทนุมีหน้าท่ีต้องปฏิบติัตาม หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการลงทนุท่ีกําหนดในกฎหมายภาษี
อากร ซึง่สามารถศกึษาได้จากคูมื่อภาษี – กองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
 
14.7.2 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจดัสง่เอกสาร ข้อมลู 
หรือรายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัด
สง่ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือ การจดัสง่ข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/
หรือจดัส่งให้ในรูปแบบข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงไว้ 
แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้สําหรับหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุท่ีได้รับผา่นทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอ่ืนใด 
ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถใช้แทนหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ตามปกติได้ 

อนึ่ง กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมลู หรือรายงานต่างๆ เก่ียวกบักองทนุตาม
วิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัส่งเอกสาร ข้อมลู หรือรายต่างๆ ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธี
ท่ีได้แสดงความจํานงไว้เท่านัน้ จนกว่าจะมีคําสัง่เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ดังนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจึงควร
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมลูเก่ียวกับกองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความ
จํานงไว้กบับริษัทจดัการ 
 

14.7.3  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และได้ชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้ว 
จะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัท
จดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 
14.7.4 ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อกําหนด 
กฎระเบียบ และภาษีตา่งๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุเอง 
 
14.7.5 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบั การสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ
ให้แก่ US Person 
 
14.7.6 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้หมดหรือบางสว่น และ/
หรือปฏิเสธท่ีจะให้คําแนะนําการลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้:-  

(1)  กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยรายใดรายหนึ่ง อาจมีผลทําให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ ๆ 
ถือหน่วยลงทนุมากกวา่ร้อยละ 5.0 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

(2)  กรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของ
โครงการตามท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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(3) กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง
ตามความเป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วน 

(4) กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง
ตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทัง้ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตาม
ข้อกําหนดของบริษัทจัดการ อาทิเช่น ผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนปฏิเสธท่ีจะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลท่ีไม่ครบถ้วน เพ่ือ
ประกอบการให้คําแนะนําท่ีสอดรับกบัระดบัความเส่ียงของกองทนุรวม  และ/หรือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุประสงค์จะ
ลงทุนในกองทุนท่ีมีระดับความเส่ียงสูงกว่าระดับความเส่ียงท่ีผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุไม่ยินยอม/ไม่ให้คํายืนยนัรับทราบถึงระดบัความเส่ียงท่ีเพิ่มขึน้จากการลงทนุในกองทนุดงักล่าว และ/หรือ
กรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้นําสง่เอกสารหลกัฐานประกอบการซือ้หน่วยตามท่ีกําหนด เป็นต้น 

(5)  กรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง/
เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพนักับผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน เป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/
เก่ียวพันกับการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสัย/ถูก
ดําเนินคดี และ/หรือ เป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือผู้กระทําผิด (Black List) จากเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือ
เจ้าหน้าท่ีขององค์กรกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองดงักลา่ว   

(6)  กรณีท่ีปรากฏเหตกุารณ์ตามข้อ 18 “การเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วย 
ลงทนุ” ข้อ 19 “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือ คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ” ข้อ 20 “การ
หยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” หรือ ข้อ 24 “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วย
ลงทนุไมถ่กูต้อง”  

(7)  บริษัทจดัการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุในบางกรณีตามท่ีบริษัท
จดัการเห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกรณีท่ี
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้เพ่ือ
เป็นการรักษาผลประโยชน์โดยรวมของกองทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุน และ ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายใน
อนาคตของบริษัทจดัการเป็นหลกั  

(8) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุทัง้หมดทกุรายการและยกเลิก
การขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกนีห้ากคาดการณ์ได้ว่า การจดัตัง้และ/หรือการลงทนุของกองทนุ ณ 
ขณะนัน้ๆ ไม่เหมาะสม และ/หรือไม่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อนกัลงทนุ โดยบริษัทจดัการอาจยกเลิกการจดัตัง้กองทุน
และคืนเงินคา่จองซือ้ให้กบันกัลงทนุโดยเร็ว  
 
14.7.7 กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดมีจํานวนเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนั
ใดท่ีซือ้หน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
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เง่ือนไขอ่ืน : 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ ของข้อ 14 “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 14 “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้
แรก” ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทํา
การก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมดงักลา่วจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 
 
15.  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน :  

15.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ  

- ใบหน่วยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 
- รูปแบบอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้การออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบใุนข้อ 15.2 
 

15.2 เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ 

บริษัทจดัการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละราย เว้นแต่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุร้องขอ และ/หรือ บริษัทจดัการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุรูปแบบอ่ืนเพิ่มเติม
ได้ โดยจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้
 
15.2.1 หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ 

(1) เม่ือสิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ี
ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุให้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และออกหนงัสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทนุ เพ่ือจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 15 วนัทําการ นบัตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรือภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัที่คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วย
ลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ทัง้นี ้เอกสารหลกัฐานต่างๆ จะจดัส่งโดยทางไปรษณีย์ 
หรือให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นผู้มอบให้แล้วแตก่รณี 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้
ถือหน่วยลงทนุเหล่านัน้เป็นผู้ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเป็นผู้ รับเงินที่ได้จากการ
ขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกนั โดยจะถือเอาบคุคลท่ีมีช่ือตามเง่ือนไขการลงนามในคําขอเปิดบญัชี
หน่วยลงทนุเป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในการลงนามเอกสารสําคญัของกองทนุ 
 
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกครัง้ท่ีมีการ
สัง่ซือ้และ/หรือขายคืนหน่วยลงทนุ ดงันัน้บริษัทจดัการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทนุท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ ถือ
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หน่วยลงทุน และในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุที่ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุฉบบัล่าสดุเป็นรายการที่เป็น
ปัจจบุนัและถกูต้อง พร้อมทัง้ดําเนินการให้มีการสง่มอบหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ เพ่ือเป็นการยืนยนัจํานวน
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้ทางไปรษณีย์ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วย
ลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ 
 
(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วง
ข้อผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีได้รับหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ 
 
15.2.2 สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

(1) บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะดําเนินการบนัทึกช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ และในสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
 
(2) นายทะเบียนจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานเพ่ือยืนยนั
การทํารายการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสทิธิในหน่วย
ลงทนุได้ ต่อเม่ือนายทะเบียนได้ดําเนินการจดัสรรหน่วยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อ
ขอรับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนของท่าน ทัง้นี ้
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเฉพาะกลุ่มก่อน 
โดยบริษัทจดัการจะทําจดหมายแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ ก่อนท่ีบริษัทจดัการ
เร่ิมให้บริการสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
 
(3) ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีท่ีจะต้องนําสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุน
การขายหรือรับซือ้คืนของท่านบันทึกรายการซือ้ขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ ถือหน่วยลงทุน
สามารถนําสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุมาบนัทกึรายการให้เป็นปัจจบุนัได้ตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัทําการ
ซือ้ขายหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็น
ปัจจบุนั ให้ถือเอาข้อมลูท่ีบนัทกึไว้ในระบบนายทะเบียนเป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง 
 
(4) ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีร้องขอออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบติัตามข้อกําหนด
และเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้บคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
อ่ืน สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ท่ี
สํานกังานของบริษัทจดัการลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัทําการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ 
 
15.2.3 ใบหน่วยลงทนุ 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกใบหน่วยลงทนุ (Scrip) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเฉพาะในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุร้อง
ขอให้บริษัทจดัการออกใบหน่วยลงทนุ เพ่ือนําไปใช้หลกัประกนัในการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน หรือกรณีพิเศษ
อ่ืนๆ ทัง้นี ้ในการออกใบหน่วยลงทนุทกุกรณีจะกระทําเม่ือบริษัทจดัการเหน็สมควรเทา่นัน้ โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

(ก) ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ ซึง่ขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
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(ข) ย่ืนใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทนุ 
 
(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทนุโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือ
หน่วยลงทุน ตามจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอก
จํานวนหน่วยลงทนุในใบคําขอมากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทนุสําหรับหน่วยลงทนุจํานวนเท่าท่ีปรากฏอยู่
ในรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 
 
(ง) ใบหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการออกให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะมีรายการตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ซึง่จะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยในใบหน่วยลงทนุจะต้องมีลายมือช่ือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทจดัการ
และประทับตราสําคัญ หรือลายมือช่ือนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เคร่ืองจักรประทับ หรือโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ี
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผล
สมบรูณ์ตามกฎหมาย 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีใบหน่วยลงทนุ หากจะขายคืนหน่วยลงทนุจํานวนดงักลา่ว จะต้องนําใบหน่วยลงทนุมาสง่มอบคืน
แก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพ่ือโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืน
หน่วยลงทนุดงักลา่วได้ 
 
15.2.4 นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกและส่งมอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึ่งได้รับการปรับปรุง
รายการให้เป็นปัจจบุนั ณ วนัทําการสดุท้ายของทกุไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัดงักลา่ว 

ในกรณีท่ีบญัชีกองทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มีมลูค่าคงเหลือในบญัชี และบญัชีนัน้ไม่มีการติดต่อใช้บริการเป็น
เวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชีดงักล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบลว่งหน้าไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กบัผู้
สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน เช่นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมดุบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
และ/หรือรูปแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัท
จดัการกําหนด โดยผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถร้องขอเปล่ียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ
ได้ภายหลงั ตามหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง 
หรือเพิ่มเติมรูปแบบและ/หรือเง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการส่งมอบได้ 
โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียด
โครงการเดิม 

เอกสารแสดงสทิธิทางภาษี 

(1) นายทะเบียนจะออกและสง่มอบหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ เพ่ือนําหนงัสือรับรองนีแ้นบเป็นหลกัฐานในการขอยกเว้นภาษี เพ่ือใช้ประกอบการย่ืนแบบภาษีเงินได้ตามท่ี
กฎหมายกําหนด   

(2) นายทะเบียนจะออกและสง่มอบรายงานการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท่ีทําการขายคืนหน่วยลงทนุ หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอ่ืน  เพ่ือให้
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ผู้ ถือหน่วยลงทนุแนบพร้อมหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวในการขอสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี  

 
16.  การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

16.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 บริษัทจดัการ                       ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 Internet  บริการขายผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ 
 บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) 
 

16.2 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :   รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 

รายละเอียดวธีิการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

16.2.1 การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ให้ครบถ้วน
ชดัเจน 
 
16.2.2 มลูคา่ขัน้ต่ําของการขายคืนหน่วยลงทนุ 

- ไมกํ่าหนด – 
 
16.2.3 ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ   =  มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
หกัด้วย สว่นตา่งคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Redemption Spread) (ถ้ามี)  
หกัด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ(Back-end Fee) 
(ถ้ามี)  

บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการท่ีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือ้
คืน โดยมูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว 
 
16.2.4 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นช่องทางท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีต้องการขายคืนหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัท
จดัการ หรือสํานกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) สําหรับมลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน และ
จํานวนเงินสงูสดุตอ่ครัง้ในการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน และ/หรือคู่มือการใช้บริการ
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ของแต่ละระบบ และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการประกาศกําหนดเพิ่มเติม ทัง้นี ้การทํารายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่าน
บริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ด้วยตนเองได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุมายงับริษัท
จดัการผา่นทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเคร่ืองโทรสาร หรือวิธีอ่ืนใด ท่ีบริษัทจดัการประกาศกําหนด  
 
นอกจากช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วข้างต้นแล้ว บริษัทจดัการยงัเปิดให้มีช่องทางอ่ืนๆ อาทิเช่น  

- ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผา่น www.uobam.co.th หรือ 
- บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) หรือ 
- บริการขายผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์  

ซึ่งวิธีการหรือช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการ
ครบทกุช่องทาง ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุสามารถสอบถามเพิ่มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ท่ี
บริษัทจดัการ และ/หรือสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้สัง่ขาย
คืนหน่วยลงทนุสามารถศกึษารายละเอียด ข้อกําหนด และเง่ือนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ 
และ/หรือท่ีบริษัทได้ประกาศเพิ่มเติม เช่น ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุที่ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคย
เปิดบญัชีกองทนุหรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/หรือได้รับอนุมติัการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหัก
บญัชีเงินฝากอตัโนมติัของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น   
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทาง
ดงักลา่ว ซึง่จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิม / หยดุการให้บริการ ทัง้นี ้จะติด
ประกาศ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
16.3   ระยะเวลาในการรับซือ้คืน  

ทุกวันทาํการ  ระหว่างเวลา......................ถงึ.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชีช้วน) 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทํารายการซือ้/ขายคืน/สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ ระหวา่งเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ 
ทัง้นี ้การทํารายการภายในเวลาท่ีกําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการนัน้ ทัง้นี ้การทํารายการภายหลงัเวลา
ท่ีกําหนด จะถือเป็นรายการของวนัทําการถดัไป  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานท่ี
ปรากฏอยูท่ี่บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้ 

อนึ่ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ่ม/ลด วนั เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เล่ือนการส่ง
คําสัง่ซือ้/ขายคืน/ สบัเปล่ียน และ/หรือการสง่คําสัง่ซือ้/ขายคืน/สบัเปลี่ยนลว่งหน้าเป็นการชัว่คราว/ถาวร ซึง่หาก
เป็นกรณีท่ีบริษัทจดัการทราบหรือรู้เหตลุ่วงหน้า บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วนัทํา
การก่อนมีการปรับเปล่ียน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบลว่งหน้า อาทิเช่น  เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 
หรือเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทนุไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจดัการจะประกาศให้
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยเร็วท่ีสดุ โดยประกาศไว้ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี)  
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16.4 การขายคืนหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมต้่องแจ้งลว่งหน้า 

ทัง้นี ้ให้ดเูง่ือนไขในข้อ 16.3 ประกอบ  
 

16.5 การชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

16.5.1 บริษัทจดัการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้  
 
16.5.2 สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุ จะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้
บนัทกึข้อมลูการสัง่ซือ้/ขายหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 

16.5.3  บริษัทจดัการจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืน ในวนัทําการถดัจากวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้  

16.6  เง่ือนไขการขายคืนหน่วยลงทนุ  

16.6.1 บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ทําการศกึษา และยินดีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ตามท่ีระบุ
ไว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน รวมถึงคู่มือภาษี – กองทนุรวมหุ้นระยะยาว และเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์
ทางด้านภาษี ผู้ลงทนุมีหน้าท่ีต้องปฏิบติัตาม หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการลงทนุท่ีกําหนดในกฎหมายภาษี
อากร ซึง่สามารถศกึษาได้จากคูมื่อภาษี – กองทนุรวมหุ้นระยะยาว  

อนึ่ง ในกรณีที่การขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้กฎหมายภาษีอากร 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้าท่ีต้องคืนภาษี และ/หรือเสียภาษีเพิ่มเติมตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย 
 
16.6.2 ในการขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัผู้ เสีย
ภาษีอากร หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจหรือบตัรแสดงตนอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ต่อ
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
16.6.3 ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีย่ืนแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
จะทําการยกเลกิหรือเปล่ียนแปลงไมไ่ด้ ทัง้นี ้เว้นแตจ่ะได้รับความเหน็ชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 
16.6.4  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุและ/หรือจํานวนเงินท่ีต้องการขายคืนในใบคําสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทนุมากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุและ/หรือจํานวนเงินท่ีปรากฎในการบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏตามท่ีบนัทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  
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16.6.5  เอกสารใบบนัทึกรายการท่ีออกจากเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการ
ทํารายการได้เท่านัน้ บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลกัฐานท่ีปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลกัฐานการทํา
รายการท่ีสมบรูณ์และอ้างอิงได้ 
 
16.6.6  กรณีเปล่ียนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ   
บริษัทจดัการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสัง่ซือ้คืน/ขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือระยะเวลาการส่ง
คําสัง่ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกตา่งไปจากวนั เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้
ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/
เปล่ียนแปลงระบบการโอนเงินระหวา่งประเทศ เป็นต้น  
 
16.6.7  กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  กรณีท่ีเอกสารหลกัฐานการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไมค่รบถ้วน  

(2)  กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ ท่ีใช้เปิดบัญชีจน
ครบถ้วน ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุจะต้องนําส่งเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ จนครบถ้วน
ก่อนจงึจะทําการขายคืนหน่วยลงทนุได้ 

(3) กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการ
เปล่ียนแปลง และ/หรือนําส่งเอกสารหลกัฐานการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนับสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน 

(4)  กรณีท่ีมีคําสัง่จากหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย  มีคําสัง่ให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ 
 
16.6.8 ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีใบหน่วยลงทนุท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือบริษัทจดัการได้ออกไว้ให้ตามข้อ 15 
“การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ” หากจะขายคืนหน่วยลงทนุจํานวนดงักล่าวจะต้องนําใบ
หนว่ยลงทนุมาสง่มอบคืนแก่บริษัทจดัการเพ่ือให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุทําการโอนหน่วยลงทนุนัน้เข้าระบบไร้ใบ
หน่วยลงทนุ (Scripless) ก่อน จงึจะขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วได้ 

เง่ือนไขอ่ืน :  

เง่ือนไขอ่ืน ๆ ของข้อ 16 “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 16  “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเร่ิม
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ให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้
การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมดงักลา่วจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 
 

17.  การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ : 

 บริษัทจดัการ        ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 Internet   บริการสบัเปล่ียนผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์  
 บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan)  

17.1  เง่ือนไขการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองทนุหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการและ/หรือ
หนงัสือชีช้วน  

โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนขาออก
จากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) ไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง โดยเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วนี ้
จะถกูหกัคา่ธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้าของกองทนุเปิดปลายทางไว้ด้วย (ถ้ามี) 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดย
จะต้องเป็นกองทนุเปิดที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนว่าสามารถทําการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุได้เท่านัน้ ทัง้นี ้
การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไปมาระหวา่งกองทนุเปิดตา่ง ๆ นัน้ จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนด้วย 
 
ทัง้นี ้ในการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใดๆ ผู้ ถือหน่วย/ผู้ลงทนุสามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้เฉพาะกรณีเป็น
การทํารายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยบคุคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยเดียวกนัเท่านัน้ บริษัทจดัการไม่อนญุาติให้มี
การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแตจ่ะได้รับการพิจารณาจากบริษัทจดัการเป็นรายกรณี 
 
อนึ่ง ในการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีทําการเปิดบญัชีกองทนุผ่านตวัแทนขาย
ของบริษัทจดัการนัน้ อาจมีกรณีท่ีไมส่ามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัระบบงานของตวัแทนท่ีทําการ
เปิดบญัชีของผู้ ถือหน่วยเป็นสําคญั 
 
สําหรับเกณฑ์การคํานวณต้นทนุในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวแต่ละครัง้จะเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนด 
 
17.1.1 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวหนึ่ง(“กองทนุเปิดต้น
ทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวอีกกองทนุหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) โดยบริษัทจดัการ
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หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง ไปชําระ
ค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนเปิดปลายทาง โดยใช้ราคาขาย ราคารับซือ้คืน และเง่ือนไข ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ
จดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน 

 

17.1.2 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับ
กองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืน 

ก. กรณีท่ีกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ เป็นกองทนุเปิดต้นทาง  

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การ
บริหารของบริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวอีกกองทนุหนึ่ง ท่ี
อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืน (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/
หรือหนงัสือชีช้วน   

บริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก
จากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) และหกัส่วนต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ไปชําระให้แก่กองทนุรวมหุ้นระยะ
ยาวท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะซือ้หน่วยลงทนุ หรือบริษัทจดัการท่ีรับผิดชอบดําเนินการกองทนุรวมหุ้นระยะยาว
ดงักลา่ว (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามท่ีระบไุว้ในคําขอสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดั
จากวนัท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีสมบรูณ์แล้ว 
   
ข. กรณีท่ีกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเป็นกองทนุเปิดปลายทาง 

การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจดัการอ่ืน (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัท
จดัการ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ผู้ลงทนุจะต้องดําเนินการให้บริษัทจดัการอ่ืนของกองทนุเปิดต้นทาง ชําระเงินท่ีได้
จากการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทางเข้าบญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการได้เปิดไว้ ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่
วนัถดัจากวนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ือมาลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจดัการ (“กองทนุเปิด
ปลายทาง”) รวมทัง้ดําเนินการให้มีการจดัทําและสง่มอบเอกสารหลกัฐานการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้แก่บริษัทจดัการ โดย
เงินค่าซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวนีจ้ะถูกหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนขาเข้า (ถ้ามี) และหกัส่วนต่างค่าขาย
หน่วยลงทนุไว้ด้วย (ถ้ามี)    
 
17.1.3  การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทนุรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการกับกองทนุรวมหุ้น
ระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึงการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และ/
หรือกองทนุเปิด ไทย เทรเชอรี และ/หรือกองทนุอ่ืนใดภายใต้การบริหาร (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมหุ้นระยะยาว (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุ
ไว้ในโครงการจดัการและ/หรือหนงัสือชีช้วน 
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บริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก
จากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) และหักส่วนต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดปลายทาง โดยใช้ราคาขาย ราคารับซือ้คืน และเง่ือนไข ตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือ
หนงัสือชีช้วน 

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวม
อ่ืน  (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ 
(“กองทนุเปิดปลายทาง”) โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน 
 
ทัง้นี ้สําหรับการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมหุ้นระยะยาว (“กองทนุเปิดต้นทาง”) ไปยงักองทนุรวมอ่ืน
ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ หากเปิดให้บริการบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 
วนัทําการก่อนวนัเร่ิมเปิดให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 

17.1.4 อ่ืน ๆ 

(1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้ 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าการหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนดงักลา่วจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ี
ดีต่อกองทนุเปิดและผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศเร่ืองดงักล่าวไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีทํา
การของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนั  

(2) สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้ทํารายการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุมาจากกองทนุเปิดต้นทางในวนัทํา
การก่อนหน้า จะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนีซ้ึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทางได้เม่ือ กองทุนเปิด
ปลายทางได้รับเงินคา่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเรียบร้อยแล้ว 

(3) ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนไม่ได้ หากรายการดงักลา่ว
นัน้ บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทํารายการจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้ว ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

(4) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจะสบัเปล่ียนในใบคําสัง่สบัเปล่ียนมากกว่าจํานวน
หน่วยลงทนุ หรือมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง ท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทกึโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

(5) บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทางในวนัทําการถดัจาก
วนัท่ีรายการสบัเปล่ียนนัน้เสร็จสมบรูณ์แล้ว 

(6) กรณีท่ีเป็นการสบัเปล่ียนระหว่างกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจะได้รับการยกเว้นข้อจํากดัจํานวนเงินขัน้ต่ําในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางจาก
บริษัทจดัการ   
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(7) เม่ือบริษัทจัดการดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางแล้ว นายทะเบียนจะออกและส่ง
มอบ “รายงานการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว” ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีทําการสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุจากกองทนุไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอ่ืน เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุแนบพร้อมหนงัสือรับรองการซือ้
หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุดงักลา่ว เพ่ือเป็นหลกัฐานในการขอใช้สทิธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
17.2 วนัเวลาทําการสบัเปล่ียนการถือหนว่ยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการส่งคําสัง่สบัเปล่ียน หน่วย
ลงทนุให้เป็นวนัและเวลาเดียวกนักบัการส่งคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ และ/
หรือหนงัสือชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัท
จดัการกําหนด 

 
17.3 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุ กรณีการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

ในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเม่ือสิน้วนัทําการสบัเปล่ียนจะ
กําหนดราคาขายและราคารับซือ้ ดงันี ้ 
(1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง  
การกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของวนัทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ หกัด้วย
คา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

(2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง  
การคํานวณราคาสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุก่อน
หน้าวนัท่ีบริษัทจดัการถือวา่ได้รับเงินจากกองทนุเปิดต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 
 
ทัง้นี ้มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้คํานวณราคาขายและราคารับซือ้ในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุข้างต้นจะต้อง
ได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
อนึ่ง ในกรณีเป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 
และ/หรือกรณีเป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ
กบักองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืน บริษัทจดัการจะยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม
การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้าและขาออก ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าว 
โดยจะแจ้งวนัท่ีเร่ิมคิดคา่ธรรมเนียมให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนัทําการ  
 
17.4  วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

วิธีหรือช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้ใช้วิธีหรือช่องทางเดียวกนักบัการส่งคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุ ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/
หรือเง่ือนไขหรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
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17.5 การคืนเงินคา่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีระบไุว้ในข้อ 13.5 “การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ” และข้อ 14.5 “การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ” 

เง่ือนไขอ่ืน : 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ ของข้อ 17 “การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ทัง้หมดหรือบางส่วน และ/หรือ
ปฏิเสธท่ีจะให้คําแนะนําการลงทนุในกรณีท่ีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการ
ได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทัง้ตามข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกําหนดของบริษัทจดัการ อาทิเช่น ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธท่ีจะให้ข้อมลู
หรือให้ข้อมลูท่ีไม่ครบถ้วน เพ่ือประกอบการให้คําแนะนําท่ีสอดรับกบัระดบัความเส่ียงของกองทนุรวม และ/หรือผู้
ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไปลงทนุในกองทนุท่ีมีระดบัความเส่ียงสงูกว่าระดบัความเส่ียงท่ีผู้
ถือหน่วยลงทนุยอมรับได้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ยินยอม/ไม่ให้คํายืนยนัรับทราบถึงระดบัความเส่ียงท่ีเพิ่มขึน้จาก
การลงทนุในกองทนุดงักล่าว และ/หรือกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้นําส่งเอกสารหลกัฐานประกอบการสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุตามท่ีกําหนด เป็นต้น 
 
นอกจากนี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม ข้อ 17 “การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” 
ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อน
วนัเร่ิมให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมดงักลา่วจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุ  
 
18.  การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย 
โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  

(2)  มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัรา
ตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3)  มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และ      
ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
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รับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิด
เป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจ
เล่ือนได้ไมเ่กิน 10 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนั
จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การผอ่นผนัดงักลา่วไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะดําเนินการ 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ประกาศการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ท่ีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั  

(2)  แจ้งการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัทํารายงานในเร่ืองดงักลา่ว พร้อมทัง้แสดง
เหตผุลและหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงาน
การชดเชยราคาจากผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจ
มอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการดงักลา่วแทนก็ได้  

(3)  ในระหว่างท่ีบริษัทจัดการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนัน้หากถึงวันทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุวนัอ่ืน และมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ียงัค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึง
ชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ ๆ ตอ่ไป  
 
19.  การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังซือ้หรือคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุน:  

1.  บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ ใน
กรณีท่ีปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ตลาดหลกัทรัพย์หรือสมาคมตราสารหนีไ้ทยไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  

(2)  เม่ือบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย 
จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของ
กองทนุเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้
บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือ  คําสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใน
กรณีนีไ้ด้ไมเ่กิน1 วนัทําการ เว้นแตไ่ด้รับผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) กรณีท่ีกองทนุรวมมีการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ บริษัทจดัการอาจไม่ขายหรือ ไม่
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทนุ เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้และก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวม ดงักลา่วอยา่งมีนยัสําคญั 
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(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ดงักลา่วไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะกรณีท่ีกองทนุรวมได้
ลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวม หรือกองทนุต่างประเทศท่ีกองทนุไปลงทนุเกินกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม
ไมส่ามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้ตามปกติ  

(ข) มีเหตุการณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ 

(ค) ในกรณีท่ีกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ และกองทนุรวมต่างประเทศ
นัน้หยดุรับคําสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ หรือไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว 

บริษัทจดัการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือ
คําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ี
ใช้ในการซือ้ขายหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั และบริษัทจดัการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ 
คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุ
เปิดนัน้ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 
 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตาม 
(1) (2) หรือ (3) เกินหนึ่งวนัทําการบริษัทจดัการจะรายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทําการสดุท้ายก่อนวันรายงานนัน้ให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน รวมทัง้แจ้งการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ในทนัทีท่ีสามารถกระทําได้ด้วย  
 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการ
อาจหยดุคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุก็ได้  
 
2. บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้วหรือ
หยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่
ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชย
ราคาโดยราคาขายหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและ
คิดเป็นอัตราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขาย
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หน่วยลงทุน หยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานท่ี
ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ท่ีได้มี
คําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั 
 
20.  การหยุดรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
ประกาศให้บริษัทจดัการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็น
การชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุออกไปได้ 

 
21.  การชาํระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงนิ :  

กรณีบริษัทจดัการไมส่ามารถชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนแทน บริษัทจดัการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานก่อน
และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขัน้ตอนท่ีกําหนดดงักลา่วต้องสามารถปฏิบติัได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมทกุราย และบริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั 

 
22. สทิธิ หน้าที่ และความรับผดิชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้
คืน (ถ้ามี) และ ที่ปรึกษา (ถ้ามี) :  

เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ 
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอ่ืน สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ ดูแลผลประโยชน์ 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และท่ีปรึกษา (ถ้ามี) มีดงัตอ่ไปนี ้

22.1.  สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 
 
22.1.  (ก) สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ  

ในการจดัการกองทนุ บริษัทจดัการมีสทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  การบริหารกองทนุ  

(1.1)  ย่ืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทุนต่อ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วย
ลงทนุตอ่ประชาชนครัง้แรก  
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(1.2)  จดัการกองทนุให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการที่ได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผกูพนัระหว่างบริษัท
จดัการและผู้ ถือหน่วยลงทนุ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ท่ีประกาศไว้ทัง้ในปัจจบุนัและท่ีจะมีแก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด  

(1.3)  นําเงินของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์ต่าง ๆ หรือทรัพย์สินอ่ืน ตามท่ีระบไุว้ภายใต้ข้อ 3.6 “ประเภท
ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน” และซือ้ขาย จําหน่าย สั่งโอน 
เปล่ียนแปลงเพิ่มเติมหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะลงทนุให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายและตามวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้โดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั  

(1.4)  ดําเนินการเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายแล้วหรือยกเลกิหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืน  

(1.5)  ดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(1.6) จดัสรรผลกําไรของกองทนุเพ่ือจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีท่ีกําหนดไว้ในข้อ 26 “การกําหนดเวลาและ
วิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” ของโครงการจดัการกองทนุ  

(1.7) สงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธ ระงบั หรือหยดุการสัง่ซือ้-ขายคืนหน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ  

(1.8) สงวนสทิธิท่ีจะหยดุการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ 

(1.9) สงวนสทิธิท่ีจะเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ  

(1.10) สงวนสิทธิท่ีจะรับชําระหนีเ้พ่ือกองทนุด้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนั แทนการชําระหนีด้้วยเงินสด
ตามตราสารแหง่หนีต้ามท่ีระบไุว้ในโครงการ  

(1.11)  สงวนสทิธิท่ีจะชําระคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงินได้  

(1.12) สงวนสิทธิท่ีจะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติของคณะท่ีปรึกษากองทุน หรือ มติของผู้ ถือหน่วยลงทุน เม่ือ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ จัดการกองทุนมีเหตุอันสมควรเช่ือได้ว่ามติดังกล่าว ขัด ฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย  

(1.13) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนถือหุ้นหรือหลกัทรัพย์อยู่เท่าท่ีจําเป็น เพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(1.14) เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือวิธีจดัการกองทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ  

(1.15)  กระทํานิติกรรมสญัญาใด ๆ ในนามของกองทนุ ซึง่บริษัทจดัการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของ
กฎหมาย  

(1.16)  ปฏิบติัหน้าท่ีและความรับผิดชอบอ่ืนเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของกองทนุและรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของ
ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
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หลกัทรัพย์ ประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กําหนดทัง้ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัและท่ี
จะมีแก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด 

(1.17) ดําเนินการเลกิกองทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ  

(2)  การรับและจ่ายเงินของกองทนุ  

จดัให้มีการรับและจ่ายคา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอ่ืนใด จากและให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุ 
ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการจดัการของกองทนุตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ี
เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  

(3)  การแตง่ตัง้บคุคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการจดัการกองทนุ  

(3.1)  จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุซึง่มีคณุสมบติัตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปล่ียนตัวผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุ และแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทนตามเง่ือนไขในการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ี
กําหนดไว้ในข้อ 6.2 “เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์” ทัง้นี ้โดยได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก่อน  

(3.2)  แต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศ กําหนด  

(3.3)  จัดให้มีผู้ สอบบัญชีของกองทุนท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการให้ความเหน็ชอบผู้สอบบญัชี  

(3.4)  แต่งตัง้ผู้ ชําระบัญชีกองทุน  เ ม่ือยุติหรือเลิกกองทุน  ทัง้ นี  ้โดยความเห็นชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก่อน  

(3.5) แตง่ตัง้และถอดถอนนายทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทนุตามท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร  

(3.6)  แต่งตัง้บุคคลใด ๆ เพ่ือมาปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่กองทุน อาทิเช่น ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนใน
ต่างประเทศ ท่ีปรึกษาการลงทนุ ท่ีปรึกษากองทนุ ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ ให้บริการด้านข้อมลู ข่าวสาร (Information Service 
Provider / Technical Advisor) เป็นต้น ทัง้นี ้ตามท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร  

(4) การดําเนินการอ่ืนๆ  

(4.1)  จดัให้มีการฝากทรัพย์สนิของกองทนุไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ  

(4.2)  จดัให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่สํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศ กําหนด และเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(4.3)  จัดทํารายงานเพ่ือแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี ซึ่งมีสาระตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศ
สํานักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัสิน้ปีบญัชี และบริษัทจดัการจะจดั
ให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสดุไว้ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ  และสถานที่ติดต่อทกุแห่งของ
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ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทุน เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจดไูด้ และจดัสําเนาให้เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ 
 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเลือกจดัทําและส่งรายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปีปฏิทิน ระยะเวลาการส่ง
รายงานเพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมของรอบปีบญัชีจะขยายเป็นภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้ปีบญัชี   

(4.4) จดัทํารายงานเพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมเปิดทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบญัชีหรือของปี
ปฏิทิน ซึง่มีสาระตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศสํานกังาน และสง่รายงานดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและสํานกังานภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดือนดงักล่าว และบริษัท
จดัการจะจดัให้มีรายงานของรอบระยะเวลาลา่สดุไว้ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุเพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจดู
ได้ และจดัสําเนาให้เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมเลือกจดัทําและสง่รายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบญัชี บริษัทจดัการจะได้รับ
ยกเว้นไมต้่องจดัทําและสง่รายงานดงักลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลงัสําหรับปีบญัชีนัน้ 

(4.5)  จดัทําหนงัสือชีช้วนใหม่ทกุรอบปีบญัชีเพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุ ณ วนัสิน้ปีบญัชี และส่งให้แก่
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 60 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชีนัน้  

(4.6)  แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมลูท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจํานวนเงินทนุจดทะเบียนและการ
แก้ไขเพิ่มเติมจํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้ว ทัง้หมดของกองทนุ ให้แก่สํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทราบภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมนัน้  

(4.7)  ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ในกรณีท่ีหลกัฐานดงักลา่วสญูหายหรือถกูทําลาย  

(4.8)  จดัทํารายงานอตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินท่ีมีมลูค่าเกินอตัราสว่นท่ีสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ในกรณีท่ีมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้หลกัทรัพย์มา
เพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด และ
จดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีหลกัทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกิน
อตัราท่ีกําหนด  

(4.9)  หน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด  

 

22.1 (ข) เง่ือนไขการเปล่ียนบริษัทจดัการ  

กองทนุรวมอาจเปล่ียนบริษัทจดัการได้เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี ้และเม่ือได้รับการอนมุติั หรือเห็นชอบ
จากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

1)  เม่ือสิน้สดุระยะเวลา และ/หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในโครงการ  
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2)  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย วิธีการในการจดัการ การดําเนินงาน การบริหารจดัการกองทนุ หรือมี
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกรณีอ่ืนใดอนัจะมีผลให้บริษัทจดัการไม่ประสงค์ท่ีจะปฎิบติัหน้าท่ี
ต่อไป บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าท่ีในการจดัการกองทนุต่อไป ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะต้องแจ้งต่อผู้
ถือหน่วยลงทนุล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงค์ท่ีจะรับหน้าท่ีต่อไป (ลาออก) โดยท่ีประชมุผู้ ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องดําเนินการจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือทําหน้าท่ีจดัการกองทนุตามท่ีระบุไว้ในโครงการแทนบริษัทจดัการภายในระยะเวลาไม่เกิน 
90 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ  
 
ในการเปล่ียนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ก็ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดงักล่าวก่อน โดยบริษัท
จดัการจะปฏิบติัหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้บริษัทจดัการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีท่ีบริษัทจดัการ
ได้ทําการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษัทจดัการตามข้อ (2) ข้างต้นนีจ้นครบถ้วน แต่กองทนุ และ/หรือผู้
ถือหน่วยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม่สามารถจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรวมอ่ืนใดมารับหน้าท่ีได้
ภายใน 180 วนันบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการได้ทําการบอกกลา่ว บริษัทจดัการสงวนสทิธิท่ีจะเลกิโครงการโดยถือว่าการ
ดําเนินการดงักลา่วได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว  
 

22.2. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

(1)  สทิธิของผู้ดแูลผลประโยชน์  

(1.1)  ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทนุสําหรับการทําหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุ  

(1.2) บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลปะรโยชน์ของกองทนุตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาดงักล่าวโดย
ได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
(2)  หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  

(2.1) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้ในปัจจบุนั และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด 

(2.2)  ดแูล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สินของลกูค้าอ่ืนจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทนุ รับเงินต่าง ๆ ท่ีกองทนุจะพึง
ได้รับจากการจดัตัง้และดําเนินงานของกองทนุ เช่น เงินจองซือ้หน่วยลงทนุ เงินปันผล และดอกเบีย้จากหลกัทรัพย์ 
เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลกัทรัพย์ และเงินอ่ืนใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบญัชีเงินฝากและ/หรือ
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บญัชีทรัพย์สนิของกองทนุ ตลอดจนดแูลการเบิกจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ
กองทนุ  

(2.3)  จัดให้มีการรับมอบ เปล่ียนแปลง จําหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลกัทรัพย์ดังกล่าว ตามคําสัง่ของบริษัทจัดการเม่ือเห็นว่าหลกัฐาน
ถกูต้องแล้ว  

(2.4)  รับรองความถกูต้องในจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามจํานวนเงินท่ีบริษัทจดัการโอนเข้าบญัชีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุและจํานวนหน่วย
ลงทนุที่ถกูยกเลิกจากการขายคืนของผู้ ถือหน่วยลงทนุในแต่ละวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ของบริษัท
จดัการ  

(2.5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการที่บริษัทจดัการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ เน่ืองจากมีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย
จ่ายโอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผล  

(2.6)  ให้ความเหน็ชอบแก่บริษัทจดัการในการท่ีบริษัทจดัการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้
หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนหากเห็นว่ามีเหตุ
จําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุได้อย่างสมเหตสุมผลหรือไม่สามารถ
คํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(2.7)  ให้ความเหน็ชอบแก่บริษัทจดัการในกรณีท่ีบริษัทจดัการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอ่ืนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมกําหนด  

(2.8)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการกําหนดวิธีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุ ตามราคาท่ีเป็น
ธรรมในกรณีท่ีวิธีการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มลูค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะ
คํานวณมลูคา่  

(2.9)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพ่ือกองทุนรวมกับบุคคลท่ี
เก่ียวข้อง โดยธุรกรรมนัน้ไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอ่ืนท่ีไม่เป็นไปตามราคาตลาด ก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละ
ครัง้ 

(2.10)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการรับชําระหนีเ้พ่ือกองทนุด้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัแทน
การชําระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแหง่หนี ้ 

(2.11) ให้ความเห็นเกี่ยวกบัการจดัการกองทนุของบริษัทจดัการ เพื่อประกอบกบัข้อมลูอื่นๆ ที่บริษัท
จดัการเป็นผู้จดัหาในการจดัทํารายงานดงันี ้ 

1)  รายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วัน
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดือนดงักลา่ว  

2)  รายงานทกุรอบปีบญัชี โดยสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 60 วนั นบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้  
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(2.12)  รับรองความถกูต้องในการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืน และราคาขาย
หน่วยลงทนุของกองทนุ และการคํานวณหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
และจํานวนหน่วยลงทนุท่ีลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ท่ีบริษัทจดัการได้คํานวณไว้ และ
สง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง เม่ือเหน็วา่ถกูต้องแล้ว  

(2.13) จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากเพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ของกองทนุตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ  

(2.14) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น รับเงินปันผล 
และรับดอกเบีย้ การจองหุ้นเพิ่มทนุ การเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้น และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครอง
หลกัทรัพย์ของกองทนุ โดยทนัทีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรัพย์ 

(2.15) จดัทํารายงาน และบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้และสง่ให้แก่บริษัทจดัการ  
1)  รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเก่ียวกับการรับและ
จําหน่ายหลกัทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบีย้ และอ่ืน ๆ  
2)  จดัทําบญัชี และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุท่ีรับฝากไว้  
3)  จดัทําบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุ และรับรองความถกูต้อง  
4)  จดัทํารายงานเก่ียวกบัเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่า
หน่วยลงทนุของกองทนุ  
5)  จดัทํางบกระทบยอดสําหรับบญัชีเงินฝากท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้ มีอํานาจลงนาม 

(2.16)  แจ้งให้บริษัทจดัการทราบในกรณีท่ีบริษัทจดัการมิได้ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมทัง้ประกาศหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอ่ืนใดท่ีออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าวจน
ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่กองทนุ  

(2.17)  จดัทํารายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในกรณีท่ีบริษัท
จดัการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุหรือไม่ปฏิบติัตามหน้าท่ีตามมาตรา 
125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นี  ้ภายใน 5 วัน นับแต่วันท่ีผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รู้ถงึเหตกุารณ์ดงักลา่ว  

(2.18)  ดําเนินการสอดส่องดแูลและตรวจสอบสมดุบญัชีและเอกสารหลกัฐานของกอง ทนุตามท่ีเห็นสมควร 
ทัง้นี ้จะต้องไมเ่ข้ามามีอํานาจตอ่การตดัสนิใจและการดําเนินงานของบริษัทจดัการ  

(2.19)  ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าท่ีของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเม่ือได้รับคําสัง่จาก
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพ่ือประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทนุในกองทนุให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิของกองทนุ  

(2.20)  ในกรณีท่ีมีการเลิกโครงการ หน้าท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์จะสิน้สุดเม่ือผู้ ชําระบัญชีได้จดทะเบียนเลิก
กองทนุกบัสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยในช่วงระยะเวลาท่ีการชําระบญัชียงั
ไมส่ิน้สดุ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สนิของกองทนุจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ  
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(2.21)  ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ดแูลผลประโยชน์นัน้ต้องทําหน้าท่ี
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุตอ่ไปอยา่งสมบรูณ์จนกวา่การจดัการโอนทรัพย์สนิและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของ
กองทุนนัน้ ตลอดจนถึงการดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็นเพ่ือให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดย
เรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิน้และผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าท่ีได้ทนัที เว้น
แตบ่ริษัทจดัการหรือผู้ มีอํานาจตามกฎหมายจะมีคําสัง่เป็นอยา่งอ่ืน  

(2.22)  แจ้งการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัทํารายงานในเร่ืองดงักล่าว พร้อมทัง้
แสดงเหตผุลและหลกัฐานท่ีได้ให้ความเหน็ชอบหรือท่ีได้ให้การรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคาจากผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ทราบโดยพลนั  

(2.23)  ทําการรับรองในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเน่ืองมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจ
ควบคมุได้ เช่น จากราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคม
ตราสารหนีไ้ทยไมถ่กูต้อง  

(2.24)  ทําการรับรองรายละเอียดโครงการท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการท่ีมีลกัษณะเป็นการให้
ประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือสํานกังานกําหนด  

(2.25)  ทําการรับรองผลการนบัมติ ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่า
มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วไมเ่กินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวน
หน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ 

(2.26)  ผู้ดแูลผลประโยชน์มีหน้าท่ีต้องดแูลการดํารงจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุให้เป็นไปตามโครงการและ
ประกาศกําหนด และในกรณีท่ีจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามท่ีกําหนดในโครงการหรือประกาศ และบริษัท
จดัการไมดํ่าเนินการตามประกาศและโครงการ ผู้ดแูลผลประโยชน์มีหน้าท่ีต้องรายงานให้สํานกังานทราบ 

(2.27)  หน้าที่อื่นใดที่ระบไุว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือโดยข้อกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง
เป็นหน้าท่ี ท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องกระทํา ทัง้นี ้ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   

(2.28) ผู้ ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศไว้โดยเคร่งครัด 
 
22.3.  สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน :  

(1)  สทิธิของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

(1.1)  ได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุสําหรับการทําหน้าท่ีเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของ
กองทนุ (ถ้ามี) ตามอตัราท่ีกําหนดไว้ในโครงการ  
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(1.2)  บอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาดงักลา่วโดย
ได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน  
 
(2)  หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

(2.1)  ให้จัดวางเอกสารเผยแพร่ ณ สํานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน
เก่ียวกบักองทนุ รวมทัง้ดําเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขาย
หน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ รวมทัง้ข้อมลูและเอกสารอนัจําเป็น  

(2.2)  แจกจ่ายหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุส่วนสรุปข้อมลูสําคญั ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบคําสัง่
ซือ้หน่วยลงทุน ใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับหน่วยลงทุนท่ีจําหน่าย หรือ
เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุ  

(2.3)  รับเอกสารและตรวจสอบความถกูต้องและความครบถ้วนของเอกสารท่ีใช้ในการซือ้หรือขายคืนหน่วย
ลงทนุและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

(2.4)  ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิเช่น บตัรประชาชน บตัรข้าราชการ ว่าตรงกับช่ือของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุของกองทนุในการทําธุรกรรมกบักองทนุ  

(2.5)  รับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ตาม
เง่ือนไขท่ีระบใุนโครงการ  

(2.6)  ยืนยันการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากบัภาษี และเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง  

(2.7)  คืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตามคําสัง่บริษัทจดัการ  

(2.8)  ให้ความร่วมมือกบับริษัทจดัการในการแจ้งหรือติดต่อกบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือ
มีความจําเป็นท่ีจะต้องแจ้งหรือติดตอ่เก่ียวกบัสทิธิประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือเม่ือ
มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใด  

(2.9)  ทําการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีดงักลา่วข้างต้น  

(2.10) ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด  

(2.11) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
22.4.  สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของตวัแทนจําหน่าย :  

เช่นเดียวกบัท่ีได้กําหนดไว้ในข้อ 22.3 “สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน” 
 
22.5.  สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาการลงทนุ :  
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(1) สทิธิของท่ีปรึกษาการลงทนุ  

ได้รับคา่ธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาการลงทนุ ตามสญัญาจดัตัง้ท่ีปรึกษาการลงทนุ  

(2) หน้าท่ีและความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาการลงทนุ  

(2.1) ให้คําแนะนําและข้อเสนอในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุและการบริหารจดัการกองทนุแก่บริษัท
จดัการหรือกองทนุ ตามท่ีกําหนดในสญัญาท่ีปรึกษาการลงทนุ ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาการลงทนุไม่มีอํานาจควบคมุการ
ดําเนินงานของบริษัทจดัการแตอ่ยา่งใด  

(2.2) เก็บรักษาข้อมลูท่ีได้ลว่งรู้มา อนัเน่ืองจากการปฏิบติัตามสญัญาท่ีปรึกษาการลงทนุเป็นความลบัและ
จะไม่เปิดเผยให้บคุคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดโดยชดัแจ้งให้เปิดเผย หรือโดยความยินยอมของ
บริษัทจดัการ  

(2.3) พนกังานลกูจ้าง หรือบคุคลอ่ืนใดท่ีทํางานให้แก่ท่ีปรึกษาการลงทนุต้องไม่กระทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์
โดยใช้ประโยชน์จากข้อมลูการตดัสนิใจซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุ  

(2.4) ไม่กระทําการใด ๆ หรืองดเว้นการกระทําการใด ๆ ท่ีก่อ/อาจก่อให้เกิดข้อขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั
กองทนุและ/หรือบริษัทจดัการ รวมถงึการจะต้องปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีขึน้ในภาย
หน้าโดยเคร่งครัด  

(2.5) ท่ีปรึกษาการลงทนุจะต้องรับผิดต่อความสญูเสีย ความเสียหาย หรือการลดมลูค่าของกองทนุในกรณี
ที่มีความสญูเสีย ความเสียหาย หรือการลดมลูค่าของกองทนุดงักล่าวเกิดจากการประพฤติมิชอบ ฉ้อฉล ไม่สจุริต 
ประมาท เลินเลอ่ หรือไม่ประพฤติตามข้อกําหนดหรือเง่ือนไขใด ๆ ตามท่ีระบไุว้ในสญัญาท่ีปรึกษาการลงทนุ หรือฝ่า
ฝืนคําสัง่โดยชอบท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรของบริษัทจดัการ 
 
22.6. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษากองทนุ/ท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ :  

-- ไมมี่ ยงัไมไ่ด้แตง่ตัง้ – 
 

22.7.  สิทธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบและการแต่งตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุของท่ีปรึกษากองทนุ (เฉพาะกอง 
Country Fund) :  

-- ไมมี่ -- เน่ืองจากไมใ่ช่กองทนุรวมสําหรับผู้ลงทนุตา่งประเทศ (Country Fund) 
            

23.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม :    

23.1 คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
23.1.1.  คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front- End Fee)  

-- ไมมี่ – 
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23.1.2.  คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back - End Fee)  

-- ไมมี่ – 
 
23.1.3.  คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) 

(1) ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัท
จดัการเอง 

-  คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้า   

ยกเว้น 

- คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก 

ยกเว้น 

(2) ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัท
จดัการอ่ืน 

- คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้า   

ยกเว้น 

- คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก 

ยกเว้น 
 
23.1.4.  คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 

-- ไมมี่ – เน่ืองจากไมอ่นญุาตให้โอนหน่วยลงทนุ 
 
23.1.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ   

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บในอตัรา 50 บาทตอ่รายการ กรณีร้องขอใบใหม่ โดยในระยะแรกจะยกเว้นไม่เรียกเก็บ เม่ือมีการเรียก
เก็บจะประกาศให้ทราบลว่งหน้า 
 
23.1.6. คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (exit fee) 

-- ไมมี่ – 
 

23.1.7.  อ่ืน ๆ ระบ ุ:  

(1)     สว่นตา่งคา่ขายหน่วยลงทนุ  (Subscription Spread) 

-- ไมมี่ -- 

(2) สว่นตา่งคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  (Redemption Spread) 

-- ไมมี่ -- 
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(3) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หรือนาย
ทะเบียนดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น 

(3.1) ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนช่ือ-สกุล ที่อยู่ การออกใบหน่วยลงทนุ การออกหนงัสือรับรองสิทธิใหม่
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีหายและอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้จริง ซึง่เป็นความประสงค์เฉพาะตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิดคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในอตัรา 50 บาทตอ่รายการ 

(3.2)  คา่ธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (ถ้ามี) เข้าบญัชีของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ตามท่ีจ่ายจริง 

(3.3) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หรือนาย
ทะเบียนดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากกรณีปกติ ตามท่ีจ่ายจริง 

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวในข้อ 23.1 ข้างต้นนี ้เป็นอตัราท่ียงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 
หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั ทัง้ท่ีกองทนุเป็นผู้ รับภาระหรือเป็นผู้ รับภาระแทนผู้ รับเงินตามสญัญา 

 

23.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม 
 
23.2.1.  คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี  

 อตัราไมเ่กินร้อยละ 2.00 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
23.2.2.  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี  

 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 

อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.15 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเพิ่มท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการให้บริการของผู้ดแูลผลประโยชน์ (Transaction 
Fee)  

เรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง 
 
23.2.3.  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี  

อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.12 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
 
23.2.4  คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ  

ยกเว้น ตลอดระยะเวลาท่ีกองทนุมีสถานะเป็นกองทนุรวมหุ้นระยะยาว 

ทัง้นี ้เม่ือกองทนุรวมได้เปล่ียนประเภทเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
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23.2.5 คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย  

-- ไมมี่ –  
 

23.2.6 อ่ืน ๆ ระบ ุ:  

(1)  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น ตามท่ี
จ่ายจริง แตท่ัง้นี ้จะไมเ่กิน 2,000,000 บาท  

(2)  ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องในการจัดตัง้กองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดัตัง้กองทนุ และจด
ทะเบียนกองทรัพย์สนิของกองทนุกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าท่ีปรึกษาทนายความ ในช่วงจดัตัง้กองทนุ 
เป็นต้น  

(3)  ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการนําเงินทนุของโครงการไปลงทนุในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่า
โทรสารทางไกล เป็นต้น  

(4)  ค่าใช้จ่ายอนัเก่ียวเน่ืองจากการลงทนุในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง
ทัง้ในประเทศไทย และตา่งประเทศ (ถ้ามี) 

(5)  คา่แปลหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ (ถ้ามี)  

(6)  คา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี  

(7)  คา่ท่ีปรึกษากฎหมาย  

(8)  คา่ท่ีปรึกษากองทนุ และ/หรือคา่ใช้จ่ายในการวา่จ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบคุคลอ่ืนใดท่ี
กองทนุได้แตง่ตัง้ขึน้  

(9)  ค่าจดัทํา จดัพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทนุ คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากบัภาษี รายงานการถือหน่วยลงทนุและแบบฟอร์มอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุ และค่าใช้จ่ายในการ
จดัเตรียมและจดัสง่เอกสารดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุ  

(10)  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลงัการการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 
หรือค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 
ตลอดจนการจดัสมัมนาการแนะนํากองทนุ เป็นต้น ตามท่ีจ่ายจริง แตท่ัง้นี ้จะไมเ่กิน 1 ล้านบาทตอ่ปีบญัชี  

(11)  คา่จดัทํา คา่พิมพ์หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึงผู้
ถือหน่วยลงทนุ  

(12)  ค่าใช้จ่ายในการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ในหนงัสือพิมพ์รายวนัหรือสิง่พิมพ์อ่ืนใด  

(13)  ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทัง้ในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในข้อ 23.2.2 “ค่าธรรมเนียม
ผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี” ไมเ่กินร้อยละ 0.07 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
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(14)  ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการซือ้ขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่า
นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ ค่าประกนัความเส่ียงเน่ืองจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และ/หรือ อตัราดอกเบีย้ 
ทัง้ท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทย และตา่งประเทศ เป็นต้น  

(15)  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี 
เพ่ือการรับชําระหนีใ้ด ๆ ของกองทนุ และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัท
จดัการปฏิบติัหน้าท่ีหรือเรียกคา่สนิไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจดัการเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
หรือเม่ือได้รับคําสัง่จากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพ่ือรักษาสิทธิของ
กองทนุ เป็นต้น  

(16)  ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย  

(17)  ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงการลง
ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั ท่ีนอกเหนือจากการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ การปิดสมดุทะเบียนเพ่ือจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถงึผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(18)  ค่าใช้จ่ายอนัเกี่ยวเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ การขอ
มติผู้ ถือหน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนงัสือพิมพ์ เป็นต้น  

(19) คา่เอกสารทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชีกองทนุ  

(20) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น
คา่ธรรมเนียมธนาคาร คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร เป็นต้น  

(21) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณี
ยากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่ไปรษณียากรสําหรับหนงัสือโต้ตอบกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียน
กบัผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทัง้ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ จัดหา ได้มา รับ
มอบ/ส่งมอบดแูล รักษา ป้องกนัผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลกัทรัพย์ต่างๆ ของกองทนุที่นอกเหนือไปจากท่ี
ได้ระบไุว้ในข้อ 23.2.2 “คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น  

(22)  คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการผิดนดัชําระราคา (Failed Trade) 

(23) คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในการชําระบญัชี และเลกิกองทนุ  

(24) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองจากการรับจํานองอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือเป็นหลกัประกนัการลงทนุ และ/หรือใน
กรณีท่ีกองทนุรวมได้รับท่ีดินจากการชําระหนีห้รือสทิธิเรียกร้อง 

(25) คา่ฤชา คา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุ  
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หมายเหต ุ: 

- คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายรวมทัง้หมดท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายรวมทัง้หมดซึง่เรียกเก็บจากกองทนุรวม เม่ือรวมกนัแล้วไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปีของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด  

หมายเหต ุ:  การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการประมาณการจากมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ต้นปี อนึ่ง ในกรณีระหว่างปี มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุได้ลดลงอย่างมีนยัสําคญั และสง่ผล
ให้มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิถวัเฉล่ียระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท่ีเรียกเก็บเม่ือคํานวณ
เป็นอตัราร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิถวัเฉล่ียระหว่างงวดเกินกว่าอตัราท่ีกําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผล
มาจากการคํานวณในฐานมลูค่าทรัพย์สินสทุธิที่แตกต่างกนั โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายจากกองทนุรวมในอตัราท่ีเพิ่มขึน้แต่อย่างใด โดยในกรณีดงักล่าว บริษัทจดัการจะไม่เรียกเก็บหรือตดั
จ่ายเงินเพ่ือจ่ายคา่ใช้จ่ายอ่ืนใดของกองทนุเพิ่มอีก ยกเว้นในสว่นของคา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ค่าธรรมเนียมผู้สอบบญัชี และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบั
การซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการปฏิบติัตามประกาศ กฎเกณฑ์ หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องเทา่นัน้ 

- การเก็บคา่ธรรมเนียมการจดัการตามข้อ 23.2.1  

(1) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมูลค่าท่ีตราไว้ของหน่วย
ลงทนุน้อยกวา่ 50 ล้านบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สิน 
หรือมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมเทา่นัน้ 

(2)  ในกรณีท่ีมูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 
ล้านบาท หากต่อมากองทนุรวมดงักล่าวมีมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้
ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(2.1)   ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินหรือมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจดัการที่เรียกเก็บต้องเป็นอตัรา
ร้อยละที่ไม่สงูกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจดัการเดิมท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บในช่วงเวลาท่ีกองทนุรวมมีมลูค่า
ไมน้่อยกวา่ 50 ล้านบาทโดยคํานวณตามมลูคา่ท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุ 

(2.2) ในกรณีอ่ืนนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราท่ี
แสดงได้วา่เหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี ้โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดเป็นอตัราท่ียงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหกั ณ ท่ี
จ่าย หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั ทัง้ท่ีกองทนุเป็นผู้ รับภาระหรือเป็นผู้ รับภาระแทนผู้ รับเงินตามสญัญา 

- บริษัทจดัการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 23.2.1 – 23.2.3 ทกุวนั โดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุในแต่ละวนัเป็นฐานคํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทนุโดยการตดัจ่ายจากบญัชีของกองทนุเป็นรายเดือน 
หรือตามระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 
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- ค่าใช้จ่ายข้อ 23.2.4 และข้อ 23.2.6 (1) – (14) จะเรียกเก็บจากกองทนุเม่ือมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ตามท่ีจ่าย
จริง โดยในทางบญัชี บริษัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทนุเฉลี่ยเท่ากนัทกุวนัตาม
ระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนัน้ หรือตามระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร  

- ค่าใช้จ่ายข้อ 23.2.6 (15) – (25) จะเรียกเก็บจากกองทนุเม่ือมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจํานวนท่ีจ่ายจริง โดย
ในทางบญัชีบริษัทจดัการ จะตดัจ่ายครัง้เดียวในวนัท่ีเกิดคา่ใช้จ่ายนัน้ ๆ  

ทัง้นี ้การตดัจ่ายค่าใช้จ่ายดงักล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี อนึ่ง 
หากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั บริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีตา่ง ๆ ดงักลา่ว โดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 

23.3. การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  

23.3.1 การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายภายใต้อตัราท่ีระบไุว้ในโครงการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิ่ม/ลด/ยกเว้นค่าธรรมเนียมภายใต้อตัราท่ีระบไุว้ในข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและ
คา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” นีโ้ดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
อย่างไรก็ดี ในการเรียกเก็บ เพิ่ม หรือ ลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมดงักล่าวข้างต้นนี ้บริษัทจัดการจะทําการติด
ประกาศไว้ ณ ท่ีเปิดเผยของบริษัทจดัการ 

23.3.2 การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย  

บริษัทจดัการสงวนสทิธิท่ีจะเพิ่ม/ลดคา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่าย ตามข้อ 23.1 และข้อ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็น
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามท่ี
ระบไุว้ในโครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี    

บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ตามวิธีการดงัต่อไปนี ้ ก่อน
การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มดงักลา่ว 

(1.1)    ประกาศหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั และ 

(1.2)    ติดประกาศไว้ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ   

(2)  กรณีเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามท่ีระบไุว้
ในโครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี  

บริษัทจดัการจะกระทําเม่ือได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วยมติเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์    

(3)  กรณีท่ีบริษัทจดัการจะเปล่ียนแปลงลดคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย  
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บริษัทจดัการจะติดประกาศค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอตัราใหม่ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุ
แหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
 
ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงตามข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) ข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย  

 
24.  วธีิการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน  และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวธีิการดาํเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

24.1.  วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

เง่ือนไขพิเศษ 

1.  บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด  
 
2. บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และ
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้ 

(2.1)  คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุ ทกุสิน้วนัทําการ  

(2.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้
ให้ใช้มลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดงักลา่ว 

(2.3)  ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) วนัทําการก่อนวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ โดยให้ประกาศภายในวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน
ลา่สดุ 

(ข) วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศภายในวนัทําการถดัไป  

(ค) วนัทําการสดุท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวนัทําการถดัไป ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุรวม
กําหนดวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกนัยาวกวา่หนึง่เดือน  

(ง) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวนัทําการถดัไป 

ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมเปิดท่ีซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุวนัทําการ และกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุ
ประเภทสถาบนั 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุ 
โดยให้ประกาศภายในวนัทําการถดัไป 

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทํา
การท่ีคํานวณนัน้  

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หน่วยลงทนุ ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์  
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ในกรณีท่ีการประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจัดขึน้โดย
สมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอ่ืนท่ีสํานกังานยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่า
หน่วยลงทนุภายใน 2 วนัทําการถดัไปก็ได้ 

การประกาศข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบั และปิดประกาศไว้ในท่ี
เปิดเผย ณ ท่ีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

ในกรณีท่ีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด  
 
3.  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
หรือจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(3.1)  คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล  

(3.2)  คํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล สําหรับมลูค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งท่ี 4 ขึน้ 
สว่นมลูคา่หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  

(3.3)  ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2)  

(3.4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล แตจ่ะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิด  
 
4. บริษัทจดัการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วย
ลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุกองทนุเปิด เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมไมข่าย รับซือ้คืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน
หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 

(2) เม่ือมีเหตท่ีุบริษัทจดัการต้องเลกิกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฏเหตดุงักลา่ว 
 
เง่ือนไขพิเศษ : 

1.  เน่ืองจากกองทนุอาจลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีอยู่ในกลุ่มหลกัทรัพย์ท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ 
เป็นหลกัทรัพย์ท่ีมิได้ทําการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายคล่องอ่ืน ๆ หรือหลกัทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนัน้ ตราสารท่ี
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กองทุนลงทุนอาจไม่มีสภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทัง้ในและนอก
ประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่า
หลกัทรัพย์ ให้เป็นไปตามมลูคา่ตามราคาตลาดของหลกัทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตการลงทนุ เป็นไปได้ยาก และอาจไม่
เป็นปัจจบุนั  

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานท่ีมี
อํานาจตามกฎหมายประกาศกําหนด  

2.  การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีท่ีวันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ   
บริษัทจดัการจะใช้ราคาหลกัทรัพย์และทรัพย์สินล่าสดุท่ีมีเป็นฐานในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
ทัง้นี ้เว้นแตก่รณีท่ีบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ร่วมกนัวา่ควรท่ีจะใช้ราคาอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา่แทน  

3.  อตัราแลกเปล่ียนท่ีใช้ในการคํานวณการกําหนดมลูคา่หลกัทรัพย์ท่ีเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ  

บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ โดยใช้อตัราแลกเปล่ียนท่ีเหมาะสม ซึ่งเป็นอตัราแลกเปล่ียนท่ีบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลง
ร่วมกนั  

4.  การหยดุคํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิ  

เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ได้แก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อน
ผนัเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุคํานวณ และไม่ประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ  มลูค่าหน่วยลงทนุ 
ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ เม่ือบริษัทจดัการเห็นว่ามีเหตกุารณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุจนเป็นเหตใุห้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น เม่ือปรากฏเหตกุารณ์
ตา่ง ดงัตอ่ไปนี ้:-  

(ก)  กรณีที่ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศที่กองทนุได้ลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดดงักล่าว
เกินกว่าร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ; หรือ  

(ข)  กรณีเกิดเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไมส่ามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอน
เงินออกจากประเทศ หรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ  

(ค)  กรณีท่ีมีเหตุการณ์อ่ืนใด ตามท่ีได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ซึ่งบริษัทจัดการจะย่ืนขอผ่อนผันจาก
สํานกังานก่อนเป็นรายกรณี อาทิเช่น  

(1)  เมื่อตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดทางการอื่นใด ที่หลกัทรัพย์หรือตราสารอื่นใดที่กองทนุมีไว้หรือลงทนุไว้ 
หรือฝากไว้ ปิดทําการ ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตามท่ีนอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยดุการดําเนินการ
อนัเป็นปกติลงชัว่ขณะ หรือ  

(2)  เมื่อปรากฏเหตกุารณ์ในกรณีที่การทํารายการ ซือ้-ขาย หลกัทรัพย์ และ/หรือตราสารอื่นใดที่กองทนุ
ลงทนุไว้หรือมีไว้ ถกูจํากดั หรือ ถกูระงบั ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ  
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(3)  เม่ือปรากฏเหตกุารณ์ในกรณีท่ี การทํารายการ ฝาก-ถอน โอนเงิน ในบญัชีท่ีกองทนุเป็นเจ้าของ หรือ การ
ทํารายการ ซือ้-ขาย ฝาก-ถอน-โอน หลกัทรัพย์ท่ีกองทนุมีไว้หรือลงทนุไว้ ไมส่ามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็น
เหตใุห้ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม หรือ  

(4)  เม่ือระบบการติดต่อ – ส่ือสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการคํานวณ หรือ การหามลูค่า
สนิทรัพย์ และ/หรือ หลกัทรัพย์อ่ืนใด รวมถึง เงินฝาก ท่ีกองทนุมีไว้หรือลงทนุไว้ เกิดการขดัข้องไม่ว่าด้วยเหตอุนัใด
จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถทําการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุได้อย่างสมเหตสุมผล หรือ เป็นธรรม 
หรือ  

(5)  เม่ืออตัราแลกเปล่ียนในประเทศท่ีกองทุนลงทนุขาดเสถียรภาพและไม่ได้สะท้อนมลูค่าท่ีแท้จริง หรือเกิด
เหตกุารณ์อ่ืนใดจนทําให้บริษัทจดัการไม่สามารถทํารายการต่าง ๆ ได้ตามปกติ อาทิเช่น โอนเงิน ฝาก-ถอน ซือ้-
ขาย-โอน สนิทรัพย์ตา่งๆ ท่ีลงทนุไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถทําหามลูค่าของทรัพย์สินต่าง ๆ 
ได้อย่างสมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม ภายในเวลาท่ีกําหนด จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถคํานวณมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือ เป็นธรรม หรือ  

(6)  เม่ือเกิดเหตกุารณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตกุารณ์ไม่ปกติอ่ืนใด 
อนัเป็นผลกระทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่างๆ ของกองทนุ หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ท่ีกองทนุลงทนุไว้หรือมีไว้ จน
เป็นเหตใุห้กองทนุไมส่ามารถ ซือ้-ขาย ฝาก-ถอน โอน-ย้าย สนิทรัพย์ตา่ง ๆ ได้ อยา่งปกติ หรือ  

(7)  เม่ือตลาดเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกลุอ่ืนท่ีเป็นทรัพย์สินของกองทนุปิดทําการ นอกเหนือจากการปิดทํา
การตามปกติ หรือต้องหยดุการดําเนินการอนัเป็นปกติลงชัว่ขณะ หรือ  

(8)  และเหตกุารณ์อ่ืน ๆ ท่ีมีนยัสําคญั และส่งผลกระทบให้กองทนุไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ได้
อยา่งสมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น  

เม่ือปรากฏเหตตุามท่ีได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศการหยดุคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วย
ลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและ
สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของตวัแทนสนบัสนนุท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะรายงานการหยุด
คํานวณมลูค่าดงักล่าวพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุให้สํานกังานทราบโดย
พลนั  

อนึ่ง ขณะท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุได้อย่างสมเหตสุมผล และ/หรือเป็นธรรม
นัน้ บริษัทจดัการอาจไมข่าย หยดุขาย ไมรั่บซือ้คืน หยดุรับซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่
ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุ ด้วยเช่นกนั 
 
5.  สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคา
ขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้น
แต่กรณีท่ีคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ 
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เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
 
24.2.  หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ เ ง่ือนไข และวิธีการท่ี
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข
เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ให้เป็นไปตามนัน้ โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่าง
จากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัท
จดัการจะจดัทําและส่งรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีพบว่า
ราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการเพ่ือให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(2)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3)  สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(4)  มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนีไ้ทยไมถ่กูต้อง  

ในกรณีท่ีเหตุของความผิดพลาดซึ่งทําให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเน่ืองต่อการคํานวณ
ราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วย
ลงทนุให้ถกูต้องนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  
 
2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิด
เป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบั
แต่วนัท่ีพบราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องจนถึงวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุถกูต้อง และดําเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวนัท่ี
ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราส่วน
ตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(1)  จดัทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ี
พบว่าราคาหน่วยลงทนุนัน้ไม่ถกูต้อง และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ี
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คํานวณราคาหน่วยลงทนุเสร็จสิน้ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัทําการถดัจาก
วนัท่ีบริษัทจดัการสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(ข)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(ค)  สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

ทัง้นี  ้บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ เพ่ือให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกุต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ประกาศช่ือกองทนุรวมท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนงัสือพิมพ์
รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้ซือ้หรือขาย
คืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา 
ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้
สําเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาท่ีจดัทําตาม (1) ให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจ
ควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนา
เอกสารท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้องมีสาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจ
ควบคมุได้แทน  
 
3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต่ํากว่าราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบติั
ดงันี ้ 

(ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทนุ
ที่จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลด
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่
แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
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ภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
สมาคมตราสารหนีไ้ทยไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

(ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพ่ิมจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็น
จํานวนซึ่งมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของ
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่า
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่าง
ของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ  

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้ 

(ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่
มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิด
เป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ  

(ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็น
จํานวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วย
ลงทนุท่ีจะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือ
ลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาท่ีขาดอยู ่
แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
สมาคมตราสารหนีไ้ทยไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูค่าไม่ถึง
หนึ่งร้อยบาท บริษัทจดัการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แต่
ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัทํา
การนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ ซือ้หน่วยลงทนุตาม 2 (ก) 
บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้  

4.  บริษัทจดัการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้
ซือ้หน่วยลงทนุและผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยั
ภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้  

 

25.  รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม :  

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี  วนัท่ี 31 เดือน มีนาคม 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก วนัท่ี 31  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2551 
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26.  การกาํหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

26.1. การพิจารณาจ่ายเงินปันผล 

(1) ในแต่ละรอบปีบญัชีของกองทนุ บริษัทจดัการจะดําเนินการพิจารณาจ่ายเงินปันผลปีละ 1 ครัง้ โดยจะทํา
การปิดสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ และพิจารณาอตัราการจ่ายเงินปันผล ในวนัทําการสดุท้ายของเดือน
พฤษภาคมของทกุปี 

(2) บริษัทจดัการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเม่ือกองทนุมีกําไรสะสม และจะต้องไม่ทําให้กองทนุมีผลขาดทนุ
สะสมขึน้ในงวดปีบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนัน้  ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลของกองทนุในแต่ละครัง้ให้เลือกจ่ายให้
เป็นไปตามเกณฑ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบีย้รับท่ีได้รับจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(2.2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดงักลา่ว หรือกําไรสทุธิในงวดบญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผลนัน้ แล้วแต่
จํานวนใดจะต่ํากวา่ 

(3)  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผล หรือจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ใน
กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(3.1)  บริษัทจดัการจะไมจ่่ายเงินปันผลในกรณีท่ีเงินปันผลท่ีคํานวณได้ (ตามหลกัเกณฑ์ท่ีระบไุว้ข้างต้น) มีมลูค่าต่ํา
กวา่ หรือเทา่กบั 0.01 บาทตอ่หน่วยลงทนุ  

(3.2)  บริษัทจดัการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอตัราใหม่ท่ีเหมาะสม หรือพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีท่ี
มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วนัสิน้งวดบญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผลนัน้ ต่ํากว่ามลูค่าท่ีตราไว้ หรือในกรณีเม่ือนําเงินปันผลต่อ
หน่วยท่ีจะจ่ายตามอตัราข้างต้นมาหกัจากมลูค่าหน่วยลงทนุ ณ วนัทําการก่อนปิดสมดุทะเบียนแล้วทําให้มลูค่า
หน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ตามวิธีการดงักลา่วมีมลูคา่ต่ํากวา่มลูคา่ท่ีตราไว้  
 
26.2. การกําหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงินปันผล 

(1)  บริษัทจัดการจะปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพ่ือการจ่ายเงินปันผลในวนัทําการสดุท้ายของ
เดือนพฤษภาคมของทกุปี  

(2)  บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดทะเบียน อตัราเงินปันผล วนัหยดุขายและรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ (ถ้ามี) โดย  

1.  ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบั  

2.  ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ท่ีตวัแทน  

3.  สง่หนงัสือแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ ถือหน่วยท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วย  

(3)  บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือเป็นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุตามช่ือและท่ีอยูท่ี่ปรากฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วย
ลงทนุ  

(4)  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วยวิธีการท่ีต่างกนัสําหรับหน่วยลงทนุท่ี
ขายในช่วงระยะเวลาท่ีต่างกนัก็ได้ โดยจะถือปฎิบติัเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด  

(5)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิ เรียกร้องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจดัการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดงักล่าวไปใช้เพ่ือการอ่ืนใดนอกจาก
เพ่ือประโยชน์ของกองทนุ 

 
26.3 ข้อจํากดัในการจ่ายเงินปันผล 
(1) ในกรณีท่ีมีบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจํากดั
สิทธิรับเงินปันผลในส่วนท่ีเกินนัน้ เว้นแต่เป็นกรณีการเกินสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนท่ีมิได้เกิดจากการได้หน่วย
ลงทนุมาเพิ่มเติม หรือกรณีเข้ายกเว้นข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

(2) บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลในส่วนที่ถือเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุนัน้ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน 
ทัง้นี ้ในระหวา่งการดําเนินการเพ่ือยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและแยกเงิน
ปันผลสว่นดงักล่าวออกจากทรัพย์สินอ่ืนของกองทนุรวม โดยไม่นํามารวมคํานวณเป็นมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุ
รวม 

 
27.  สทิธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

27.1.  สทิธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุให้กบับริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทกุวนัทํา
การขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วนและตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในคูมื่อภาษี - กองทนุ
รวมหุ้นระยะยาว 

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันท่ี
จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีท่ีการขายคืนหน่วยลงทุนของ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้กฎหมายภาษีอากร ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องเสียภาษี
เพิ่มเติมตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย 

 

27.2.  สทิธิในการรับเงินปันผล :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิท่ีจะได้รับเงินปันผลจากกองทนุตามอตัราและนโยบายท่ีบริษัทจดัการประกาศ ทัง้นี ้ภายใต้
เง่ือนไขและวิธีการตามท่ีกําหนดในข้อ 4. “นโยบายการจ่ายเงินปันผล” และข้อ 26. “การกําหนดเวลาและวิธีการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” 
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27.3.  สทิธิในการโอนหน่วยลงทนุ :  

1)  ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้  
ดงันัน้ นายทะเบียนจะไมรั่บจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ 

2) สทิธิในการโอนย้ายการลงทนุ (สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ) ไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอ่ืน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสทิธิในการโอนย้ายการลงทนุของตนไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอ่ืนได้ ตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

ก)  การโอนย้ายการลงทนุเป็นไปตาม/อยูภ่ายใต้เง่ือนไข / ข้อกําหนดเร่ืองการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ตามท่ีระบุ
ไว้ในโครงการนี ้

ข) การโอนย้ายการลงทนุเกิดจากกรณีท่ีเป็นไปตามเจตนาของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้แสดงไว้ตัง้แต่สัง่ซือ้หน่วย
ลงทุน สําหรับกรณีเม่ือมลูค่าหน่วยลงทนุลดลงหรือจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้กองทุนต้องเลิก
กองทุนตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วย หลกัเกณฑ์ในการ
จดัการกองทนุรวมหุ้นระยะยาว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะโอนย้ายการลงทนุไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะ
ยาวอ่ืนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเองเป็นลําดบัแรก หรือไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การ
บริหารของบริษัทจดัการอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทนุใกล้เคียงกนั 

 
27.4. สทิธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพ่ือให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการได้ ทัง้นีต้าม
หลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีกําหนดไว้ในโครงการนี ้ 

ในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน (omnibus 
account) ต้องไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วย
ลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้เน่ืองจาก
ข้อจํากดัในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจ
ดําเนินการขอรับความเหน็ชอบจากสํานกังานตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 
 
27.5.  สทิธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลกิโครงการ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิท่ีจะได้รับเงินคืน และ/หรือได้รับทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน เม่ือบริษัทจดัการเลิกกองทนุ โดยบริษัท
จดัการจะจดัให้มีการชําระบญัชี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีกําหนดในข้อ 31 “การชําระบญัชีกองทนุและ
วิธีการเฉล่ียคืนเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือเลกิโครงการ”  
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27.6.  สทิธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  

27.6.1 สทิธิในการจํานําหน่วยลงทนุ 

ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุไม่สามารถนําหน่วยลงทนุไป
จํานํา หรือนําไปเป็นประกนัได้   

 
27.6.2  สทิธิในการลงมติเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพ่ือให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ ดูแลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะดําเนินการ
เปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุเกินกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้สิน้ของโครงการจัดการกองทุนและเม่ือได้รับอนญุาตจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 

 
27.6.3 สทิธิในการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

การร่วมลงทนุในกองทนุรวมนี ้ผู้ ถือหน่วยได้ตกลงมอบให้บริษัทจดัการดําเนินการบริหารจดัการกองทนุภายใต้การ
ดแูลของผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบริษัทจดัการจะต้องบริหารจดัการ และปฏิบติัตามรายละเอียดโครงการจดัการท่ี
ได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตามข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วย
และบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด ดังนัน้ ผู้ ถือหน่วยจึงไม่จําเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา และไม่
จําเป็นต้องมีการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการใดๆ เว้นแต่บริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุ (แล้วแตก่รณี) จะเหน็สมควร  
 
28.  วธีิการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวธีิการจัดการ :  

28.1  การดําเนินการและการบริหารจดัการกองทนุโดยบริษัทจดัการ  

ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนัน้ บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการจดัการกองทนุและหนงัสือชีช้วน เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตาม
กฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั  เป็นต้น ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือ
ผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว  
 
28.2  การแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ  

(1)  หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการกองทุนเพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยหากมิได้กระทําโดยมติเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
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ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุ ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ก่อน  

ในกรณีท่ีมติดงักล่าวของผู้ ถือหน่วยลงทนุเก่ียวข้องกบัสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามข้อ 22 “สิทธิ หน้าท่ี 
และความรับผิดชอบของ บริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และท่ีปรึกษา 
(ถ้ามี)” หรือเก่ียวข้องกบัคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายตามข้อ 23 “คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้
หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและ กองทนุรวม” ของบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ท่ีปรึกษา (ถ้ามี) หรือผู้ อ่ืนท่ีให้บริการแก่กองทนุ มติดงักลา่วจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ท่ีปรึกษา หรือ
ผู้ อ่ืนท่ีให้บริการแก่กองทนุ(แล้วแต่กรณี)ในการดําเนินการตามมตินัน้ ๆ ทัง้นี ้การดําเนินการตามมติความเห็นชอบ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องไมข่ดัตอ่ประกาศหรือกฎหมายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

ในกรณีท่ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจดัการกองทนุ ได้กระทําโดยมีมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่
คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ
กองทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 
วนั นบัแต่วนัท่ีมีมติให้แก้ไข  

อย่างไรก็ดี  ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทุน
ดงักลา่วไมเ่กินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ  บริษัทจดัการกองทนุรวม
จะสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์  เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง
ผลการนบัมตินัน้ 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ 
เน่ืองจากข้อจํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการบริษัทจดัการกองทนุรวม
อาจดําเนินการขอรับความเหน็ชอบจากสํานกังานตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการกองทนุไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย และจะ
ประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือวนัท่ีได้มีมติแก้ไข แล้วแตก่รณี  
 
(2)  บริษัทจดัการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุท่ีได้จดทะเบียนไว้กบัสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้
ภายใต้เง่ือนไขและวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(2.1)  บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจํานวนท่ีเพิ่มขึน้ของเงินทนุโครงการได้ต่อเม่ือได้มีการจด
ทะเบียนเปล่ียนแปลงเงินทนุโครงการตอ่สํานกังานแล้ว  

(2.2)  การขายหน่วยลงทุนเพิ่มจะต้องไม่ทําให้มูลค่าทัง้หมดของหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มมีมลูค่าเกินกว่าเงินทุน
โครงการ ทัง้นี ้ให้บริษัทจดัการใช้มลูคา่ท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 
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(2.3)  ราคาเสนอขายหน่วยลงทนุต้องกําหนดตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ณ สิน้วนัท่ีเสนอขาย
หน่วยลงทนุเพิ่ม 

เม่ือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับจดทะเบียนเพ่ิมจํานวนเงินทุนของ
โครงการแล้ว บริษัทจดัการจะแจ้งการดําเนินการดงักล่าวให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุทราบ โดยจะปิดประกาศ
ไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
(3) บริษัทจดัการอาจดําเนินการควบรวมกองทนุ โดยจะเป็นการควบกองทนุรวมหรือการรวมกองทนุรวมท่ีอยู่
ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการเท่านัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะสามารถดําเนินการเพ่ือควบรวมกองทนุได้ต่อเม่ือ
ได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน และได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

ทัง้นี  ้ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ เ ง่ือนไข  และวิ ธีการตามท่ี
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด เว้นแต่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผัน เห็นชอบ ประกาศ กําหนด แก้ไข 
เปล่ียนแปลง หรือสัง่การ เป็นอยา่งอ่ืน  
 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการควบรวมกองทนุ 

(1) กองทุนรวมตัง้แต่สองกองทุนรวมขึน้ไปภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการจะดําเนินการเพ่ือควบรวม
กองทนุได้ตอ่เม่ือได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1.1) ได้รับมติเสียงข้างมากจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่คิดเป็นจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของแตล่ะกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุ  

(1.2) ในกรณีท่ีมีผู้ ถือหน่วยลงทนุของแต่ละกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุ ออกเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวม หรือออกเสียงตัง้แต่กึ่งหนึ่งขึน้ไปของ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวมแต่ไม่ได้มติโดยเสียงข้างมากด้านใด
ด้านหนึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด หากบริษัทจดัการประสงค์จะควบรวม
กองทนุต่อไป บริษัทจดัการจะดําเนินการขอมติครัง้ใหม่ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุครัง้แรกหรือวนัท่ีกําหนดให้
เป็นวนัสดุท้ายของการรับหนงัสือแจ้งมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขอมติครัง้แรก และได้รับมติในครัง้หลงันีเ้กิน
กึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ออกเสียงลงมติของแตล่ะกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องดําเนินการตาม (1.2) บริษัทจดัการจะแจ้งผลการนบัมติครัง้แรกให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ด้วย 

การขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวรรคหนึ่ง  บริษัทจดัการจะกําหนดรายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวม
ใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมท่ีรับโอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือเลิกกองทนุ
รวมเดิมหรือกองทนุรวมท่ีโอนไปในคราวเดียวกนัด้วย 



  

 

กองทนุเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว  93  

ในการควบรวมกองทนุไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทนุปิดกบักองทนุปิด หรือกองทนุปิดกบักองทนุเปิด 
หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมท่ีรับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการขอมติผู้ ถือ
หน่วยลงทนุเพ่ือแก้ไขโครงการจดัการกองทนุปิดเป็นโครงการจดัการกองทนุเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะถือว่าได้รับมติของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้นี ้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบติัตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดวิธีปฏิบติัใน
การขอความเหน็ชอบเพ่ือแก้ไขประเภทของโครงการจดัการกองทนุรวม” 

(2) ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการสง่หนงัสือนดัประชมุลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชมุ 
หรือส่งหนงัสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัท่ีกําหนดให้เป็นวนัสดุท้ายของการรับหนงัสือแจ้งมติจากผู้ ถือ
หน่วยลงทุน โดยเปิดเผยข้อมลูท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนควรทราบเก่ียวกับการควบรวมกองทุนไว้ในหนังสือนดัประชุม หรือ
หนงัสือขอมติดงักลา่ว   

(3) ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพ่ือควบรวมกองทุนถึงวันท่ีมีการควบรวม
กองทนุ  บริษัทจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุท่ีได้รับไว้
แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมดงักล่าวได้ โดยการปิดประกาศเร่ืองดงักล่าวไว้ ณ ท่ีทํา
การทกุแห่งของบริษัทจดัการ และจดัให้มีการประกาศเร่ืองดงักล่าวไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน 

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจดัทํารายงานแสดงสถานะการลงทนุของวนัทําการสดุท้ายของแต่ละ
สปัดาห์ของกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุ และจดัให้มีรายงานดงักลา่วไว้ ณ ท่ีทําการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่    

(4) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติให้มีการควบรวมกองทุนแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการย่ืนคําขอรับความ
เหน็ชอบตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(5)    เม่ือบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานให้ทําการควบรวมกองทนุแล้ว บริษัทจดัการจะบอก
กลา่วการควบรวมกองทนุและการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนดเวลา
ในการใช้สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมท่ีโอน ตามวิธีการดงัต่อไปนีภ้ายใน 15 วนั
นบัแต่วนัท่ีได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายของกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุทราบเป็นหนงัสือพร้อมสรุปสาระสําคญั
ของโครงการจดัการกองทนุรวมใหม่หรือกองทนุรวมท่ีรับโอน วนัท่ีจะควบรวมกองทนุ วนัเร่ิมทําการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุโดยระบวุนั เดือน ปี อยา่งชดัแจ้ง และสถานท่ีติดตอ่เพ่ือสอบถามหรือรับข้อมลูเพิ่มเติม 

(2) ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัท่ีมีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถ่ินอยา่งน้อยสองฉบบัเป็นเวลา 2 วนัติดตอ่กนั 

ในกรณีท่ีเป็นการควบรวมกองทุนระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรือกองทุนปิดกับกองทุนเปิด การแจ้งและ
ประกาศตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะแจ้งและประกาศการได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนเพ่ือแก้ไขโครงการ
จดัการกองทนุปิดเป็นโครงการจดัการกองทนุเปิดด้วย    
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(6) เม่ือบริษัทจัดการได้มีหนังสือแจ้งและประกาศการควบรวมกองทุนตามข้อ (5) แล้ว บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามโครงการจดัการกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมท่ีโอนในการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเดิม
หรือกองทนุรวมท่ีโอนเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมท่ีรับโอน แล้วแตก่รณี 

สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมท่ีโอนซึง่ออกเสียงคดัค้าน หรือท่ีไม่ได้ออกเสียงในการ
ควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวในการท่ีจะออกจาก
กองทนุรวมก่อนท่ีการควบรวมกองทนุแล้วเสร็จ โดยจะทําการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางไปรษณีย์ และปิด
ประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักล่าวไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทกุ
แหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)    

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทนุรวมก่อนวนัท่ีการ
ควบรวมกองทนุแล้วเสร็จ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุได้มอบหมายให้บริษัทจดัการดําเนินการให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมท่ีรับโอนได้     

(7) บริษัทจดัการจะจดัสง่หนงัสือแจ้งสถานะการเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหม่หรือกองทนุรวมท่ีรับ
โอนไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมท่ีรับโอน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วนั
นบัแตว่นัท่ีควบรวมกองทนุแล้วเสร็จ 

(4) เม่ือสิน้สดุกําหนดระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ลงทนุกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ตามท่ี
หน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายประกาศกําหนดแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงประเภท
โครงการจากกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ไปเป็นกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ พร้อมทัง้ดําเนินการเปล่ียนช่ือกองทนุรวม 
โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว 

 
29.  การเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม :  

29.1  เม่ือปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมีจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกวา่ 35 รายในวนัทําการใดๆ 

29.2 เม่ือปรากฎว่ากองทนุเปิดใดมีมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมด โดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วย
ลงทนุ ลดเหลือน้อยกวา่ 50 ล้านบาทในวนัทําการใด และบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้  

29.3 เม่ือสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์สัง่ให้บริษัทจัดการเลิกกองทนุเปิดใน
กรณีท่ีบริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุเปิดหรือไม่ปฏิบติัตาม
หน้าท่ีของตน  

29.4  เม่ือได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วย
ลงทนุท่ีจําหน่ายได้เเล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ  

เง่ือนไขพิเศษ : 

-  สําหรับเง่ือนไขการเลิกกองทนุรวมในข้อ 29.1 บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ เว้นแต่กรณีท่ี
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายได้แก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/
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หรือผ่อนผนั เป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว และไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 

- ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้รับคําสัง่ให้เลิกกองทนุจากหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานกังาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คําสัง่ศาล คําสัง่อนุญาโตตุลาการ และหรือกรณีปรากฏ
เหตกุารณ์อ่ืนใดตามท่ีระบไุว้ในโครงการนี ้ 
 

30.  การดาํเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม :  

เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะพิจารณาแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรสําหรับการเลิกกองทนุ บริษัท
จดัการจะดําเนินการ ดงันี ้

 
30.1  กรณีท่ีทราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า  

กรณีท่ีทราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า บริษัทจดัการจะดําเนินการดงันี ้ 

(1)  แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ 
ลงทะเบียน และจะกระทําการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมลูในเร่ืองดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทนุ
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วนัทําการ เช่นประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัท้องถ่ิน เป็นต้น  

(2)  แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ทราบ ก่อนวนัเลกิกองทนุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนัทําการ  

(3)  จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภท 
ออมทรัพย์ และตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเม่ือทวงถาม ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุ  
 
30.2  กรณีท่ีไมท่ราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า  

กรณีท่ีไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทนุล่วงหน้า ดงัเช่นกรณีท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.1 หรือ ข้อ 29.2 บริษัทจดัการ
จะดําเนินการ ดงันี ้

(1)   ยติุการรับคําสัง่ซือ้และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตัง้แต่วนัทําการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.1 หรือ ข้อ 29.2 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาใช้สทิธิหรือประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้ 

(2)   แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบว่าบริษัทจะดําเนินการการโอนย้ายการ
ลงทนุภายใน 5 วนัทําการ เม่ือเกิดเหตกุารณ์ตามข้อ 29.1 หรือข้อ 29.2 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทัง้แจ้ง
เป็นหนงัสือให้สํานกังานทราบ ทัง้นี ้ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัทําการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.1 หรือ ข้อ 29.2 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทนุดงักล่าวข้างต้น เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงเจตนา
ไว้ในใบจองซือ้หน่วยลงทนุหรือใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุว่าประสงค์จะโอนย้ายการลงทนุไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะ
ยาวอ่ืน เม่ือเกิดเหตกุารณ์ตามข้อ 29.1  หรือ ข้อ 29.2 
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(3)   จําหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุนรวมดงักล่าวภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัทําการท่ี
ปรากฏเหตตุามข้อ 29.1 หรือ ข้อ 29.2 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทําได้และชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมิได้แสดงเจตนาโอนย้ายการลงทนุไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอ่ืนโดยอตัโนมติั 

(4) ชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมิได้แสดงเจตนาโอนย้ายการลงทนุไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะ
ยาวอ่ืนตามสดัส่วนจํานวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัทําการนบัแต่วนัทําการท่ี
ปรากฏเหตตุามข้อ 29.1 หรือ ข้อ 29.2 และเม่ือได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิก
กองทนุเปิดนัน้ 

เม่ือได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (3) ให้บริษัท
จดัการกองทนุรวมดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการชําระบญัชีของกองทนุรวม 

 
31.  การชาํระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงนิคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเม่ือเลกิโครงการ :  

เม่ือเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้เว้นแต่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ จะพิจารณาแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม 
ประกาศ กําหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรือผอ่นผนั เป็นอยา่งอ่ืน  

(1)  บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ ชําระบัญชีท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เห็นชอบ เพ่ือดําเนินการคิดคํานวณ รวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบญัชี ชําระหนีส้ิน 
จําหน่ายและแจกจ่ายทรัพย์สินแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ รวมทัง้ ทําการอย่างอื่นตามแต่จําเป็นเพื่อชําระบญัชีของ
กองทนุให้เสร็จสิน้ โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ี คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ประกาศ กําหนด สัง่การ ผอ่นผนั และ/หรือเหน็ชอบ  

(2) เม่ือชําระคา่ใช้จ่าย คา่ธรรมเนียม ค่าภาระติดพนั เงินค่าตอบแทนในการชําระบญัชี และหนีส้ินทัง้หมดของ
กองทุนเสร็จสิน้ ผู้ ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉล่ียคืนเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าท่ีคง
เหลืออยู่ตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุถืออยู่ตามหลกัฐานที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ณ วนัเลิกกองทนุ  

(3)  ในกรณีท่ีเจ้าหนีข้องกองทุนไม่ได้ย่ืนคําทวงหนีแ้ก่ผู้ ชําระบัญชี หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือ
ทรัพย์สิน หรือไม่ย่ืนเช็คต่อธนาคารเพ่ือให้ใช้เงินตามเช็คท่ีได้รับเน่ืองจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ผู้ ชําระบญัชีจะดําเนินการวางเงินตามจํานวนหนีห้รือจํานวนเงินตามเช็ค หรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้วางเงิน
ประกนัค่าฤชาธรรมเนียมไว้ ณ สํานกังานวางทรัพย์ตามกฎหมาย กฏข้อบงัคบัและระเบียบเก่ียวกบัการวางทรัพย์ 
และจะแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหนี ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีช่ือปรากฎในบัญชีและเอกสารหลกัฐานของกองทุน
ทราบถึงการวางเงินหรือทรัพย์สินดงักลา่วโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีอ่ืนท่ีมีหลกัฐานการตอบ
รับ อีกทัง้ยังจะดําเนินการใด ๆ ตามความจําเป็นเพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์เป็นผู้ มีสิทธิถอนเงินหรือทรัพย์สินท่ีวางไว้ ซึ่งเจ้าหนีห้รือผู้ ถือหน่วยมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี นบัแต่วนั
ถดัจากวนัท่ีได้รับคําบอกกลา่วการวางเงินหรือทรัพย์สนิในฐานะท่ีเป็นทรัพย์สนิคงค้างของกองทนุ  
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(4)  ผู้ ชําระบญัชีจะต้องชําระบญัชีให้เสร็จสิน้ภายใน 90 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัเลิกกองทนุ และเม่ือชําระ
บญัชีเสร็จสิน้แล้ว ผู้ ชําระบญัชีจะทําการย่ืนคําขอจดทะเบียนเลิกกองทนุพร้อมทัง้จดัส่งรายงานผลการชําระบญัชี
ตามแบบท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัชําระบญัชีเสร็จสิน้ เว้น
แต่ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ย่ืนเช็คแก่ธนาคารเพ่ือให้ใช้เงินตามเช็คท่ีได้รับ
เน่ืองจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้ ชําระบญัชีสามารถย่ืนคําขอจดทะเบียนเลิกกองทนุได้เม่ือ
พ้นกําหนด 6 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัชําระบญัชีเสร็จสิน้ แต่ทัง้นี ้ต้องไม่เกินหนึ่งปีนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัชําระ
บญัชีเสร็จสิน้ เว้นแต่มีเหตผุลจําเป็นและสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย และหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ ชําระบัญชีจะจัดการโอน
ทรัพย์สนิดงักลา่วให้ตกเป็นกรรมสทิธิของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 

32.  อ่ืนๆ :  

32.1 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือวิธีการจดัการ
ตามท่ีเหน็สมควรในกรณีท่ีสว่นราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กระทรวงการคลงั และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้มีการปรับเปล่ียน แก้ไขเพิ่ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สัง่การ ผ่อนผนัในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัสทิธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการจดัตัง้จดัการ และ/หรือวิธีการบริหารจดัการกองทนุ
ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบติั เง่ือนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทัง้นี ้โดย
ถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว  
 
32.2 การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพ่ือให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี  ผู้ลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน
จะต้องปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) กําหนด 
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

การลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุได้
ดําเนินการตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายภาษีอากรกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจงึมีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ศึกษาคู่มือภาษีอากร – กองทนุรวมหุ้นระยะยาว และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุให้ชดัเจนก่อน
ตดัสินใจลงทนุ 

(2) ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของตนเองให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎหมายภาษี
อากร 

(3) แสดงข้อมลูการลงทนุต่อกรมสรรพากร และดําเนินการเสียภาษีในกรณีท่ีมีการขายคืนหน่วยลงทนุ หรือมี
การลงทนุท่ีไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขในการได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย 
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32.3 การเปล่ียนแปลงประเภทกองทนุ 

เม่ือสิน้สดุกําหนดระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ลงทนุกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ตามท่ีหน่วยงาน
ท่ีมีอํานาจตามกฎหมายประกาศ กําหนดแล้ว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงประเภทโครงการจาก
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว ไปเป็นกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ พร้อมทัง้ดําเนินการเปล่ียนช่ือกองทนุรวม โดยถือว่า
ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว 
 
32.4 การบนัทกึบญัชีเงินลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ในการจดัการกองทนุรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจดัการจะบนัทกึบญัชีเงินลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประกาศกําหนด    
 
32.5 หนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการจะจัดทําและจัดส่งหนังสือรับรองการซือ้หน่วยลงทุนในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวโดยมีรายการตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และ/หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ประกาศกําหนด โดยจะนําสง่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีซือ้หน่วยลงทนุภายในปี 2559 เทา่นัน้ 
 
32.6 หนงัสือรับรองการโอนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท
จดัการท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุขายคืน เพ่ือไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวอ่ืน 

บริษัทจดัการจะจดัทําและจดัส่งหนงัสือรับรองการโอนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว โดยมีรายการตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และ/หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ประกาศกําหนด ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจัดส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และจดัสง่ให้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีซือ้หน่วยลงทนุภายในปี 2559 เทา่นัน้ 

 

32.7 การกู้ ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน 

ในกรณีท่ีกองทนุรวมเปิดมีเหตจํุาเป็นต้องบริหารสภาพคลอ่งเป็นการชัว่คราว บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจกู้ ยืมเงิน
หรือเข้าทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามของกองทนุรวมได้ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นบุคคลประเภทสถาบนั โดยบุคคลดงักล่าวต้องไม่ใช่ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวมเปิดนัน้  

(2)  ระยะเวลาการชําระหนีต้ามสญัญากู้ ยืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนต้องไมเ่กินเก้าสบิวนั  

(3)  อตัราส่วนการกู้ ยืมเงินและการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ณ สิน้วนัใด เม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่
เกินร้อยละสิบของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม เว้นแต่การเกินอตัราส่วนดงักล่าวมิได้เกิดจากการกู้ ยืมเงิน
หรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนเพิ่มเติม  

(4)  ในกรณีของการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ต้องใช้สญัญามาตรฐานที่กําหนดโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนีไ้ทยหรือบริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน) 
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32.8 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เพ่ือกองทนุจากหลกัทรัพย์ สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ทรัพย์สิน
อ่ืน ขายหลักทรัพย์โดยท่ียังไม่มีหลักทรัพย์นัน้อยู่ในครอบครอง ก่อภาระผูกพัน หรือหาดอกผลหรือแสวงหา
ผลประโยชน์โดยวิธีอ่ืนแล้วแต่กรณี อย่างรัดกุมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์ของกองทุน 
ลกัษณะของผู้ลงทุน รวมทัง้อยู่บนหลกัของการกระจายความเส่ียง โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด 
 

32.9 การดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุ 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการทําประกันภัยความรับผิดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปล่ียนให้บริษัทจัดการรายอ่ืนเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความ
เห็นชอบจากสํานกังาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกิน
กึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีบริษัทจดัการรู้
หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุดงักล่าว ทัง้นี ้หากมีเหตจํุาเป็นและสมควร บริษัท
จดัการอาจขอให้สํานกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหม่จะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปล่ียนบริษัทจัดการ บริษัท
จดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
บริษัทจดัการจะดําเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 
 
32.10  การกําหนดเหตเุพิ่มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ / คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  

เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายให้เทา่เทียมกนั บริษัทจดัการอาจไมข่ายหรือไม่รับซือ้คืน
หน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ / คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุ
รับคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในกรณีตอ่ไปนี ้ 

 กรณีที ่บริษัทจดัการอยู ่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมลูค่าทรัพย์ส ินสทุธิของกองทนุ อนั
เนื่องมาจาก  ไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตสุมผลตามท่ีระบไุว้ใน
ข้อ 24.1 เง่ือนไขพิเศษ 4. “การหยดุคํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ” 
 
32.11  ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจดัการลงทนุในตา่งประเทศ  

บริษัทจดัการขอแตง่ตัง้ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจดัการลงทนุในตา่งประเทศ ดงันี ้ 

-- ยงัไมแ่ตง่ตัง้ --  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะแต่งตัง้และ/หรือเปล่ียนแปลงบุคคล คณะบุคคล และ/หรือนิติบุคคลเพ่ือเป็นผู้ ท่ี
ได้รับมอบหมายจัดการลงทุนในต่างประเทศในภายหลงั โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทัง้นี ้การ
แต่งตัง้ดงักล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
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แต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจดัการลงทนุในต่างประเทศให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบทกุครัง้  
 
32.12  ตวัแทนเก็บรักษาทรัพย์สนิ และ/หรือผู้ รับฝากทรัพย์สนิ  

บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ตวัแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้ รับฝากทรัพย์สินท่ีมีคณุสมบติัเป็นไปตามประกาศ
สํานกังานว่าด้วยคณุสมบติัของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม เป็นตวัแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้ รับ
ฝากทรัพย์สิน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือยกเลิกการ
แตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้ 
 
32.13 การรับผลประโยชน์ตอบแทน 

บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทนุจากบุคคลท่ีเป็นผู้ ให้บริการ อนัเน่ืองมาจากการใช้บริการ
ของบคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาท
โดยตรงของความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

(2)   ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจดัการใช้บริการของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจําเป็นเพ่ือให้
กองทนุได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทนุท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทต้อง
กระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานงึถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการรับผลประโยชน์ดงักลา่วไว้ในรายงานรอบปีบญัชี และในกรณีท่ีเป็น
กองทนุรวมเปิด จะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย 
 
32.14   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร 
ข้อมลู หรือรายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจดัการ
อาจพิจารณาจดัส่งเอกสาร ข้อมลู หรือรายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุผ่านทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น จดั
สง่ผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของบริษัทจดัการ หรือ การจดัสง่ข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/
หรือจดัส่งให้ในรูปแบบข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงไว้ 
แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้สําหรับหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุท่ีได้รับผา่นทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอ่ืน
ใด ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถใช้แทนหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ
ตามปกติได้ 

อนึง่ กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมลู หรือรายงานต่างๆ เก่ียวกบักองทนุตามวิธี
ใดวธีิหนึง่ข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัสง่เอกสาร ข้อมลู หรือรายต่างๆให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีท่ีได้
แสดงความจํานงไว้เทา่นัน้ จนกวา่จะมีคําสัง่เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจงึควรตรวจสอบให้ 
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แน่ใจวา่ได้รับข้อมลูเก่ียวกบักองทนุครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงไว้กบับริษัท
จดัการ 
 
32.15 กองทุนนีไ้ม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ค.ศ.1940 และตามท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as 
amended)) หรือกฎระเบียบอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนใน
โครงการ และหน่วยลงทนุของกองทนุนีไ้ม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ.
1933 และตามท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (United States Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอ่ืนใดใน
ลกัษณะเดียวกนัของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแตจ่ะกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืนในโครงการ  

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุให้กบัคน 

สหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความหมายท่ีกําหนดไว้ใน Regulation S ซึง่ออกภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ่งความหมายคําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ) ไม่
วา่ทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่อาจโอนหน่วยลงทนุให้แก่ US Person ดงันัน้ บริษัทจดัการจะ
ไมรั่บลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจําหน่ายให้แก่ US Person 

ดงันัน้ ผู้ลงทนุหรือผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาท่ีจองซือ้หรือในเวลาลงทะเบียนรับ
โอนหน่วยลงทนุ (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุเพ่ือหรือในนามของ 
US Person  

ผู้ลงทนุหรือผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ (แล้วแต่กรณี) จดัหาข้อมลูเก่ียวกบั US Person และควรปรึกษากบันกักฎหมาย
ของตนวา่ตนเข้าลกัษณะเป็น US Person หรือไม ่
 
32.16 ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 

1. การถือหน่วยลงทุนท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกินหนึ่งใน
สามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

2. การถือหน่วยลงทนุตามข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทนุได้โดยไมจํ่ากดัสดัสว่นสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก)   กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
(ข)   กองทนุประกนัสงัคม 
(ค)   กองทนุการออมแหง่ชาติ 
(ง)   กองทนุบําเหน็จบํานาญแหง่ชาติ 
(จ)   กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 
(ฉ)   กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 
(ช)   กองทนุตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะตาม (ก) ถงึ (ฉ) 
(ซ)   กองทนุอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบักองทนุตาม (ก) ถงึ (ฉ) 
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(ฌ)  นิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้
นิติบคุคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 
(ญ)   บคุคลอ่ืนท่ีได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานเม่ือมีเหตจํุาเป็นและสมควร 
 
(2) กรณีท่ีมีเหตุจําเป็นและสมควรอ่ืนใดให้ผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจถือ
หน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 1 ได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้
แล้วทัง้หมด โดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ทัง้นี ้ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์
โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วเป็นสําคญั 

เง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุกรณีท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ ต้องมีสาระสําคญั
อยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วย ลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุ
ของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 
 
(2) การจํากดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี ้
(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจํากดัสิทธิรับ
เงินปันผลในสว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1.   การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทนุมาเพิ่มเติม 

2.   การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 2 
(ข) บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจํากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  
(ค) ในระหว่างการดําเนินการเพ่ือยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและแยก
เงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอ่ืนของกองทุนรวม โดยไม่นํามารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทนุรวม 
 
(3)   กรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบั
คะแนนเสียงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเร่ือง
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
32.17  หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
การดําเนินการใดท่ีโครงการจดัการกองทนุรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัท
จดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้
ปวงเหน็ชอบให้ดําเนินการดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมติ 
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มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีให้ดําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินัน้
เสียไป 

ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพ่ือแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองท่ีกระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั ต้องได้รับ
มติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุ
ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวมนัน้ เว้นแต่กรณีท่ีกองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 
การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1)   ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไมเ่ทา่กนั ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุ
แตล่ะชนิด 

(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท่ีถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 

(3)   ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดท่ี
ได้รับผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุชนิดนัน้ 
 
32.18 การจดัทําทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และข้อจํากดัการโอนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีจัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้การให้สิทธิหรือการ
จํากดัสทิธิใดๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากได้กระทําตามข้อกําหนดใน
โครงการหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีแล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอํานาจปฎิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วย
ลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุ
รวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 

32.19 เพ่ือให้เป็นไปตามพนัธะผกูพนัและกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจดัการ
หรือกลุม่ยโูอบี อาทิเช่น ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนัตามท่ีระบุ
ในข้อ 32.20 หรือในกรณีท่ีบริษัทจดัการหรือกลุ่มยโูอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจ
อนัเป็นผลสืบเน่ืองจากพนัธะผกูพนัหรือกฎหมายดงักลา่ว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเง่ือนไขสําหรับ
การเปิดบญัชีและการทําธุรกรรมตามหลกัเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจดัการ และกลุม่ยโูอบีตามท่ีเห็นสมควร 
โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ลงทนุทราบไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ 
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32.20 ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ตอ่ไปจะเรียกวา่ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วกําหนดให้สถาบนั
การเงินท่ีไม่ใช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลู
เก่ียวกับบญัชีของบคุคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติ
บคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึ่งมีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถ่ินท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิด
หรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยวา่ในปัจจบุนัมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมาย
ท่ีมีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมาย
ดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง”) 

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถกูกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบั
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติ
อเมริกันและบุคคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพ่ือหา
ความสมัพนัธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทํา
เอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 
(กลา่วคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับ
ผลกระทบท่ีสําคญัในสองกรณี คือ 

(1) ต้องถูกหกัเงินในอตัรา 30% ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถึง
เงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
โดย FATCA กําหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อกําหนดของ 
FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ) มีหน้าท่ีดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักลา่วก่อนชําระให้กบักองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน 
และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ที่เข้าร่วมผกูพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธ
หรือระงบัการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจทํา
ให้กองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการลงทนุต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทนุได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
อาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ามารถทํารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

เพ่ือมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือให้บริษัทจัดการและกองทนุรวมสามารถปฏิบติัตาม
ภาระผกูพนัภายใต้ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม 
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(ซึง่รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฎิบติังานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการ
ขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธิในการดําเนินการดงันี ้

(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามท่ีกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําส่งข้อมลู (เช่น ช่ือ 
ท่ีอยู่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น)ท่ีมีอยู่ในบัญชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับ
หน่วยงานของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุนําส่งข้อมลู เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบ
ความเก่ียวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตาม
หวัข้อท่ีกําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือ
ข้อมลูท่ีเคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมาย
ตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมาย
ดงักลา่ว 

(3) ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทนุหรือผู้
ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง
ข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัท
จดัการกําหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความ
จําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวรับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจ้งนี ้
แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี   

(1) ไมรั่บคําสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(3) ดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้
ต้องไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 

การดําเนินการดงักล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ
กระทําเพ่ือหลีกเล่ียงมิให้บริษัทจดัการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องอนัจะทําให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกล่าว
แล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบติับริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบคุคลตามท่ีกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) เทา่นัน้  
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ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจดัการ (รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจ
นําส่งข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอ
ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 
33.  การระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  

ไมมี่ 
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