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ค าจ ากดัความ 

 

 ในโครงกำรฉบบันี ้เว้นแตเ่นือ้ควำมจะแสดงให้เห็นเป็นควำมหมำยอยำ่งอื่น ค ำจ ำกดัควำมตำ่งๆ ให้มีควำมหมำยตำม 
ที่ได้ให้ไว้  ดงัตอ่ไปนี ้

โครงการ หมำยถึง โครงกำรจดักำรกองทนุเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยำว 
 
กองทุนรวม หมำยถึง กองทนุเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยำว 
 

หน่วยลงทุน หมำยถึง หนว่ยลงทนุกองทนุเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยำว 
 
บริษัทจัดการ หมำยถึง บริษัทหลกัทรัพย์ที่ได้รับใบอนญุำตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกำรจดักำรกองทนุรวม ซึ่งในที่นี ้
คือ บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั  
 
วันท าการ หมำยถึง วนัเปิดท ำกำรตำมปกติของบริษัทจดักำร  
 
วันท าการซือ้หน่วยลงทุน  (Subscription Date) หมำยถึง วนัท่ีบริษัทจดักำรก ำหนดให้ผู้ลงทนุสำมำรถซือ้หน่วยลงทนุได้ ทัง้นี ้
ตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดโครงกำร  
 
วันท าการขายคืนหน่วยลงทุน  (Redemption Date) หมำยถึง วนัที่บริษัทจดักำรก ำหนดให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถท ำกำร
ขำยคืนหนว่ยลงทนุได้ ทัง้นี ้ตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดโครงกำร  
 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หมำยถึง บุคคลที่บริษัทจดักำรกองทนุรวมมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ขำยหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ แล้วแตก่รณี ของกองทนุรวม 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมำยถึง ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิหำรด้วยจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วันท ำกำรที่
ค ำนวณ  
 
ราคาขายหน่วยลงทุน (Subscription Price) หมำยถึง มลูค่ำหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท ำกำรขำยหน่วยลงทนุ บวกด้วย สว่นต่ำง
คำ่ขำยหนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี) และบวกด้วย คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี)  
 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Redemption Price) หมำยถึง มลูค่ำหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หกัด้วย
สว่นตำ่งคำ่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี) และหกัด้วย คำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี)  
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ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-End Fee) หมำยถึง คำ่ธรรมเนียมที่บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บจำกผู้ซือ้หน่วยลงทนุ 
โดยจะใช้มลูคำ่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท ำกำรขำยหนว่ยลงทนุเป็นฐำนในกำรค ำนวณ (ถ้ำมี)  
 
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Back-End Fee) หมำยถึง ค่ำธรรมเนียมที่บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บจำกผู้ขำยคืน
หนว่ยลงทนุโดยจะใช้มลูคำ่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท ำกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเป็นฐำนในกำรค ำนวณ (ถ้ำมี)  
 
ส่วนต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) หมำยถึง สว่นตำ่งที่กองทนุจะเรียกเก็บจำกผู้สัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ 
ในกรณีที่มีกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) กล่ำวได้ว่ำส่วนต่ำงค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนี ้โดยหลกัคือค่ำชดเชยต้นทุนและ
ค่ำใช้จ่ำยในส่วนที่เป็นของผู้ ถือหน่วยรำยที่ท ำกำรขำยคืน อนึ่ง สว่นต่ำงค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนี ้จะถกูนบัรวมเข้ำเป็นรำยได้
อื่นๆ ของกองทนุ บริษัทจดักำรไมไ่ด้มีสว่นในกำรได้รับผลประโยชน์จำกกำรนีแ้ตอ่ยำ่งใด  
 
ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน ( Subscription Spread) หมำยถึง สว่นตำ่งที่กองทนุจะเรียกเก็บจำกผู้ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีที่มี
กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุหลงัปิดกำรเสนอขำยครัง้แรก (ถ้ำมี) กลำ่วได้วำ่สว่นตำ่งค่ำขำยหน่วยลงทนุนีค้ือสว่นค่ำชดเชยต้นทนุ และ
คำ่ใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุในแตล่ะครัง้ที่มีกำรเปิดกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุ อนึง่สว่นตำ่งคำ่ขำยหนว่ยลงทนุนี ้จะนบั
รวมเข้ำเป็นรำยได้อื่น ๆ ของกองทนุ บริษัทจดักำรไมไ่ด้มีสว่นในกำรได้รับผลประโยชน์จำกกำรนีแ้ตอ่ยำ่งใด  
 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมำยถึง แก้ไขรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นรำคำหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง โดยแก้ไขรำคำย้อนหลงั
ตัง้แตว่นัท่ีรำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงปัจจุบนั  
 
การชดเชยราคา หมำยถึง กำรเพิ่มหรือลดจ ำนวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หรือผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุที่มีรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 
หรือกำรจ่ำยเงินซึ่งมีมูลค่ำเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัรำคำหน่วยลงทุนที่ถกูต้องแทนกำรเพิ่มหรือลด
จ ำนวนหนว่ยลงทนุ  
 
ควบกองทุนรวม  หมำยถึง  กำรควบกองทนุรวมตัง้แตส่องกองทนุรวมขึน้ไปเข้ำเป็นกองทนุรวมเดียว โดยจดัตัง้กองทนุรวมใหม่
ขึน้มำเพื่อซือ้หรือรับโอนทรัพย์สนิ สทิธิ และหน้ำที่ของกองทนุรวมเดิม และเลกิกองทนุรวมเดิม  
 
รวมกองทุนรวม  หมำยถึง  กำรรวมกองทนุรวมตัง้แตส่องกองทนุรวมขึน้ไปเข้ำเป็นกองทนุรวมเดียว โดยกองทนุรวมที่รับโอนซือ้
หรือรับโอนทรัพย์สนิ สทิธิ และหน้ำที่ของกองทนุรวมที่โอนมำเป็นของตน และเลกิกองทนุรวมที่โอน  
 
ควบรวมกองทุน  หมำยถึง  กำรควบกองทนุรวมหรือกำรรวมกองทนุรวม แล้วแตก่รณี  
 
กฎหมายภาษีอากร หมำยถึง ประมวลรัษฎำกร พระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง ประกำศและค ำสัง่ต่ำง ๆ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบนั 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 
คู่ มือภาษีอากร หมำยถึง คู่มือภำษีเก่ียวกบักำรลงทนุในกองทุนรวมหุ้นระยะยำว ที่แจกจ่ำยให้กบัผู้ลงทนุ โดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผู้ ลงทุน เก่ียวกับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีที่จะได้รับ เมื่อผู้ ลงทุนปฏิบัติตำมเง่ือนไขกำรลงทุนที่
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กรมสรรพำกรก ำหนดไว้ และกำรช ำระคืนสิทธิประโยชน์ทำงภำษีที่เคยได้รับหำกผู้ ลงทุนปฏิบัติไม่เป็นไปตำมเง่ือนไขที่
กรมสรรพำกรก ำหนด 
 
ฐานะการลงทุนสุทธิในหุ้นสามัญ หมำยถึง ฐำนะกำรลงทนุที่ค ำนวณจำกผลรวมของมลูค่ำกำรลงทนุในหุ้นสำมญัของบริษัท
จดทะเบียนทัง้หมด หกัด้วยผลรวมของกำรท ำสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำหรือตรำสำรที่มีลกัษณะของสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝงเพื่อ
ลดควำมเสีย่งจำกกำรลงทนุในหุ้นสำมญัดงักลำ่ว 
 
ใบแสดงสิทธิ หมำยถึง ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลกัทรัพย์อ้ำงอิงไทย (depositary receipt)  
 
หลักทรัพย์อ้างอิง หมำยถึง หลกัทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึง่ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสทิธิ  
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมำยถึง คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
 
ส านักงาน หรือ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
 
ตลาดหลักทรัพย์ หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
สมาคม หมำยถึง สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุ  
 
สถาบันการเงนิ หมำยถึง สถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยวำ่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถำบนักำรเงิน  
 
บริษัทจดทะเบียน หมำยถึง บริษัทท่ีมีหุ้นจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
กิจการ หมำยถึง บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ บริษัทที่มีหลกัทรัพย์ซือ้ขำยในศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ หรือ
บริษัทมหำชน จ ำกดั ที่มีลกัษณะตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 
 

กลุ่มกิจการ หมำยถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่สภำวิชำชีพบญัชีก ำหนดเกี่ยวกับกำรจัดท ำงบ
กำรเงินรวม 
 
ค าเสนอซือ้ หมำยถึง ค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์วำ่ด้วย
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ วิธีกำรในกำรเข้ำถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ำกิจกำร  
 
คนสหรัฐอเมริกา (US Person) หมำยถึง US Person ตำมควำมหมำยที่ก ำหนดไว้ใน Regulation S ซึ่งออกภำยใต้กฎหมำย
หลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ ค.ศ. 1933 (ซึง่ควำมหมำยค ำวำ่ “US Person” อำจมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครำวๆ) 
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โครงการจดัการ 

กองทุนเปิด Big Cap ปันผลหุน้ระยะยาว  
 
 

ชื่อบริษัทจัดการ  :  บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั  

ที่อยู่บริษัทจัดการ   :  ชัน้ 23A, 25 อำคำรเอเซียเซ็นเตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33 
ถนนสำทรใต้  แขวงทุง่มหำเมฆ  เขตสำทร  กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2786-2222   โทรสำร 0-2786-2377 
www.uobam.co.th  
 

1.   ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

1.1.  ช่ือโครงกำรจดักำร  :  กองทนุเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยำว  

1.2.  ช่ือโครงกำรจดักำร (องักฤษ)  :  Big Cap Dividend Long Term Equity Fund 

1.3.  ช่ือยอ่   :  BIG CAP-D LTF 

1.4.  ประเภทโครงกำร  :  โครงกำรเปิด  

 กำรระดมทนุ  :  ผู้ลงทนุในประเทศ  

1.5.  อำยโุครงกำร  :      ไมก่ ำหนด  

เง่ือนไขอื่น ๆ  :   

มีอำยุโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 10 ปี โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ซือ้หน่วยลงทุนภำยในปี 2559 และปฏิบตัิตำมเง่ือนไขในคู่มือภำษี – 
กองทนุหุ้นระยะยำว เทำ่นัน้ จึงเป็นผู้มีสทิธิน ำเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุไปขอยกเว้นภำษีเงินได้ โดยกำรยื่นขอยกเว้นภำษี  

ทัง้นี ้หลงัจำกสิน้สดุก ำหนดระยะเวลำกำรได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีของผู้ลงทุน ตำมที่ หน่วยงำนที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย
ประกำศก ำหนดแล้ว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเปลีย่นประเภทกองทนุเป็นกองทนุรวมตรำสำรแหง่ทนุ 

1.6. ลกัษณะโครงกำร : กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 

 
2.  จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  

2.1.  จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร  :  5,000 ล้ำนบำท  

 เง่ือนไข :  ไมม่ี  

2.2.  มลูคำ่ที่ตรำไว้ตอ่หนว่ย  :  10 บำท  

2.3.  จ ำนวนหนว่ยลงทนุ  :  500 ล้ำนหนว่ย  

2.4.  ประเภทหนว่ยลงทนุ  :  ระบช่ืุอผู้ ถือ  

2.5.  รำคำของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขำยครัง้แรก  :  10 บำท  

2.6.  มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรก :  10,000 บำท    

http://www.uobam.co.th/
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บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะลดหย่อน หรือยกเว้นมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก โดยขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของ
บริษัทจดักำร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะประกำศให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำร ไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) 

2.7.  มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป  :  ไมก่ ำหนด   

2.8.  มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืน  :  ไมก่ ำหนด  

2.9.  มลูคำ่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่ำ  :  ไมก่ ำหนด  

 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวมนโยบายการลงทุน ลกัษณะโครงการประเภทและอัตราส่วนของ

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  

3.1.  วตัถปุระสงค์ของโครงกำร :  

เพื่อสง่เสริมให้ประชำชนมีกำรลงทนุระยะยำวในหุ้นสำมญัของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนที่
เหมำะสม  

ทัง้นี ้กองทนุอำจรับจ ำนองอสงัหำริมทรัพย์เพื่อเป็นหลกัประกันกำรลงทนุได้ และ/หรือในกรณีที่กองทุนรวมได้รับที่ดินจำกกำร
ช ำระหนี ้หรือสทิธิเรียกร้อง กองทนุรวมอำจด ำเนินกำรจดัสรรที่ดินที่ได้รับโอนใบอนญุำตท ำกำรจดัสรรที่ดินเพื่อประโยชน์ในกำร
จ ำหนำ่ยที่ดินดงักลำ่วตอ่ไปได้ด้วย  
 

3.2 ประเภทกองทนุรวม  : กองทนุรวมพิเศษ  
 
3.3.  นโยบำยกำรลงทนุ  :     ตรำสำรแหง่ทนุ  

รำยละเอียด :  

กองทนุเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยำว เป็นกองทนุท่ีมีนโยบำยที่จะเน้นกำรลงทนุในตรำสำรแหง่ทนุของบริษัทท่ีจดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพย์ บริษัทที่อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรขอเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์  ที่เป็นบริษัทที่มีมลูค่ำตำม
รำคำตลำดมำกกวำ่ 2% เมื่อเทียบกบัขนำดของตลำดหลกัทรัพย์รวม และ/หรือตรำสำรแห่งทนุของบริษัทที่จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์ขนำดใหญ่ ซึ่งมีมูลค่ำหลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำดสงูสดุ 25 อนัดบัแรกในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะ
คดัเลอืกบริษัทท่ีมีปัจจยัพืน้ฐำนและผลประกอบกำรดี มีแนวโน้มกำรเจริญเติบโตที่สม ่ำเสมอ และมีเสถียรภำพทำงกำรเงิน  อนึ่ง 
กองทนุจะลงทนุในตรำสำรแห่งทนุดงักลำ่วข้ำงต้น รวมกนัโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 80 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ และตรำสำรแห่งทุนที่มีขนำดใหญ่ 25 อนัดบัแรกนัน้ บริษัทจะพิจำรณำทบทวนรำยช่ือหลกัทรัพย์ทุกวนัท ำกำรแรก
ของเดือนมกรำคมของทกุปี โดยพิจำรณำจำก Market Capitalization เป็นหลกั  

ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หุ้นสำมญัของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ โดยมีฐำนะกำรลงทนุสทุธิในหุ้นสำมญั
เฉลีย่รอบปีบญัชีไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 65 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ รวมทัง้อำจพิจำรณำลงทนุในหลกัทรัพย์ที่เสนอขำยใน
ต่ำงประเทศตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ประกำศก ำหนด ทัง้นี ้ตำมควำม
เหมำะสมตอ่สภำวะเศรษฐกิจ และสภำวะตลำด 

นอกจำกนี ้กองทนุอำจลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่น หรือสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำที่มีสินค้ำหรือตวัแปรเป็นหลกัทรัพย์หรือ
ดชันีกลุ่มหลกัทรัพย์ และ/หรืออตัรำดอกเบีย้ อตัรำแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรืออนัดบัควำมน่ำเช่ือถือหรือเหตกุำรณ์ที่มีผลต่อกำร
ช ำระหนีข้องตรำสำรแหง่หนี ้และ/หรือสนิค้ำหรือตวัแปรอื่นใดที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ
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ป้องกันควำมเสี่ยง (hedging) หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีกำรอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ทัง้นี  ้ตำมที่คณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดหรือให้ควำมเห็นชอบ   

อนึง่ ผู้จดักำรกองทนุจะเป็นผู้จดัสดัสว่นกำรลงทนุ และพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นของกำรจดัหำ และ/หรือเลือกสรรวิธีกำรป้องกนั
ควำมเสีย่งตำ่ง ๆ ของกองทนุ โดยจะพิจำรณำให้เหมำะสมกบัสภำวกำรณ์ในแตล่ะขณะ ทัง้นี ้เพื่อผลตอบแทนที่ดีเป็นหลกั 

ทัง้นี ้จำกผลกำรศึกษำถึงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร รวมถึงควำมสม ่ำเสมอในกำรท ำก ำไร อตัรำเงินปันผล และผลตอบแทน
ของรำคำหุ้นของบริษัทท่ีมีขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่ (Market capitalization) มำกกวำ่ 2% ขึน้ไป โดยย้อนหลงั 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี 
จะพบว่ำกำรลงทนุในรอบระยะเวลำดงักลำ่วอตัรำผลตอบแทนรวม (Total Return) จะเป็นบวกในทกุรอบระยะเวลำ เมื่อเทียบ
กับตลำดโดยรวม และบริษัทในกลุ่มดังกล่ำวยังแสดงให้เห็นศักยภำพในกำรท ำรำยได้และก ำไรที่สม ่ำเสมอในรอบวัฏ จักร
เศรษฐกิจที่ผำ่นมำ 

กองทนุจะไมล่งทนุในตรำสำรท่ีมีลกัษณะของสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง (Structured Note) หรือ Credit Linked Note 

ในกรณีที่สถำนกำรณ์กำรลงทุนไม่เหมำะสม เช่น ภำวะตลำด เศรษฐกิจ และกำรเมืองมีควำมผนัผวน  เกิดภยัพิบตัิ หรือเกิด
เหตกุำรณ์ไมป่กติตำ่ง ๆ เป็นต้น และ/หรือกรณีที่มีกำรเปลีย่นแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบ จนเป็นเหตใุห้กองทนุจ ำเป็นต้องชะลอ
กำรลงทุนเป็นกำรชั่วครำว ดงันัน้ จึงอำจมีบำงขณะที่กองทุนไม่สำมำรถลงทุนให้เป็นไปตำมสดัส่วนกำรลงทุนที่ก ำหนดไว้ใน
โครงกำรตำมข้ำงต้นได้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะรำยงำนกำรไม่สำมำรถลงทนุให้เป็นไปตำมสดัสว่นกำรลงทนุท่ีก ำหนดไว้ในโครงกำร
ตำมประกำศตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำโอนหรือรับโอนวงเงินลงทนุในตำ่งประเทศระหว่ำงกองทนุรวมที่ได้รับกำรจดัสรรวงเงินดงักลำ่วภำยใต้กำร
จดักำรของบริษัทจดักำร ในกรณีที่กองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่มีวงเงินดงักลำ่วเหลอื นอกจำกนี ้บริษัทจดักำรอำจขอวงเงินลงทนุใน
ตำ่งประเทศเพิ่มเติม และ/หรือด ำเนินกำรเปลีย่นแปลง แก้ไขจ ำนวนเงินทนุของโครงกำร โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทกุรำยแล้ว โดยไมต้่องขอมติจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 

3.4 ลกัษณะพิเศษ :  กองทนุรวมหุ้นระยะยำว ที่มีกำรกระจำยกำรลงทนุน้อยกวำ่เกณฑ์มำตรฐำน (Specific Fund) 

รำยละเอียด  : 

กองทนุรวมตรำสำรแห่งทนุประเภทรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่น ำเงินที่ได้จำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง หุ้น
สำมญัของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ โดยมีฐำนะกำรลงทนุสทุธิในหุ้นสำมญัเฉลี่ยรอบปีบญัชีไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 65 
ของมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม นอกจำกนี ้กองทุนจะมีกำรกระจำยกำรลงทุนน้อยกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนที่ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ประกำศก ำหนด 

ทัง้นี ้เมื่อสิน้สุดก ำหนดระยะเวลำกำรได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีของผู้ ลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยำว ตำมที่หน่วยงำนที่มี
อ ำนำจตำมกฎหมำยประกำศก ำหนดแล้ว บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทโครงกำรจำกกองทุนรวมหุ้น
ระยะยำว ไปเป็นกองทนุรวมตรำสำรแห่งทนุ พร้อมทัง้ด ำเนินกำรเปลี่ยนช่ือกองทนุรวม โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทกุรำยแล้ว   
 
3.5 กำรลงทนุในต่ำงประเทศอำจลงทนุในต่ำงประเทศบำงสว่น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ (ทัง้นี ้ตำม
วงเงินท่ีได้รับอนมุตัิให้น ำไปลงทนุในตำ่งประเทศ) 
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3.6  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุ :  

บริษัทจดักำรจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นหรือหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงตำมที่
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มี
ประกำศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่น บริษัทจดักำรจะลงทนุ
ในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงตำมประกำศของ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ดงักลำ่ว  
 

3.6.1  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทนุในประเทศ เพื่อเป็นทรัพย์สินหลกั
ของกองทนุ 

(ก)   ตรำสำรแห่งทนุในประเทศ ได้แก่ ตรำสำร หรือสญัญำ ที่เสนอขำยในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สญัญำเป็นนิติบคุคลที่
จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)   หุ้น 

(2)   หน่วยลงทุนหรือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตรำสำรแห่งทุน หรือของกองทุนรวมอื่นที่มี
นโยบำยกำรลงทนุในตรำสำรแหง่ทนุ เช่น กองทนุรวมผสม เป็นต้น 

(3)   ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น หรือใบแสดงสิทธิในกำรซือ้หุ้ นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ โดยต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

(3.1)  กำรลงทนุในตรำสำรดงักลำ่วต้องเป็นกำรเพิ่มประสทิธิภำพกำรบริหำรกำรลงทนุ (efficient portfolio management)  

(3.2) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้มีกำรกนัหรือแยกทรัพย์สนิของกองทนุที่มีคณุภำพซึ่งมีสภำพคลอ่งในจ ำนวนที่เพียงพอต่อมลูค่ำ
กำรใช้สิทธิตำมตรำสำรดงักล่ำว (fully covered) ไว้ตลอดเวลำที่ได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตรำสำรนัน้ ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

(4)   ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลกัทรัพย์อ้ำงอิงไทย ที่มีหลกัทรัพย์อ้ำงอิงเป็นหุ้นหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้น 

(5)   ธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตรำสำรแหง่ทนุตำมข้อ 3.6.1 (ก) (1) (2) (3) หรือ (4)  

ทัง้นี ้กำรท ำธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจัดกำรต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนด ดงัตอ่ไปนี ้

1) คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึง่ต้องเป็นผู้ลงทนุตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

2) หลกัทรัพย์ที่ให้ยืมต้องเป็นหลกัทรัพย์ที่อยูใ่นระบบรับฝำกหลกัทรัพย์ของศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์ที่ธนำคำร
แหง่ประเทศไทยท ำหน้ำที่เป็นนำยทะเบียนหลกัทรัพย์ 

3) ใช้สญัญำที่มีลกัษณะและสำระส ำคญัของสญัญำตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์วำ่ด้วยลกัษณะและสำระส ำคญัของสญัญำยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ 

4) ด ำเนินกำรให้มีกำรวำงหรือเรียกหลกัประกนัจำกผู้ยืมตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
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(ข) ตรำสำรแห่งหนีใ้นประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์ ตรำสำร หรือสญัญำที่เสนอขำยในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สญัญำเป็น
นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ตรำสำรแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ำยเงินฝำก ได้แก่ 

(1.1) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน บตัรเงินฝำก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ธนำคำรท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ ธนำคำรพำณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั       ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั 

(1.2) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญำใช้เงินที่บริษัทหลกัทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทกำรให้สินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์เป็นผู้ออก 
ซึง่ก ำหนดวนัใช้เงินตำมตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เมื่อทวงถำมหรือเมื่อได้เห็น 

(1.3) ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงินอำยไุม่เกิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรหรือของผู้ออกตรำสำรอยู่ในอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของ
ผู้ออกตรำสำร ต้องเป็นอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือที่ได้มำจำกกำรจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้วย หรือ 

(ข) อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั อยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได้ (investment 
grade) ทัง้นี ้โดยกำรจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือของสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือภำยใต้ช่ือ Standard & Poor หรือ Moody’s 
หรือ Fitch หรือสถำบนัอื่นที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดเพิ่มเติม 

(2) ตรำสำรแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่ 

(2.1)   ตรำสำรภำครัฐไทย อนัได้แก่ 

(ก) ตัว๋เงินคลงั 

(ข) พนัธบตัรรัฐบำล หรือพนัธบตัรธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

(ค) พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นกู้  ที่กระทรวงกำรคลงัหรือกองทนุเพื่อกำร
ฟืน้ฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั หรือผู้ค ำ้ประกนั 

(2.2)    ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ อันได้แก่ ตรำสำรที่มีรูปแบบท ำนองเดียวกับตรำสำรภำครัฐไทยที่รัฐบำลต่ำงประเทศ 
องค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐบำลต่ำงประเทศ  รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ  หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ  เป็นผู้ออก
หรือผู้ค ำ้ประกนั 

ทัง้นี ้ตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศดงักลำ่ว ต้องมีลกัษณะตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   เป็นตรำสำรขึน้ทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย  

(2)   มีรำคำที่เหมำะสมตำมที่สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทยก ำหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบคุคลทัว่ไปว่ำพร้อมจะเสนอรำคำซือ้
และรับซือ้ตรำสำรนัน้ ในรำคำดงักล่ำว (bid price แบบ firm quote) ตำมจ ำนวนและวิธีกำรที่สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย
ก ำหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่ส ำเนำรำคำแก่สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทยตลอดอำยขุองตรำสำรนัน้ และ 

(3) เป็นตรำสำรที่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้  

(ก)   ในกรณีที่เป็นตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศ ตรำสำรดงักลำ่วต้องเป็นตรำสำรที่มีอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือของตรำสำรหรือของ
ผู้ออกตรำสำรอยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตรำสำรดงักลำ่วเป็นรัฐวิสำหกิจตำกฎหมำย
ตำ่งประเทศ ตรำสำรนัน้ต้องมีอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือของตรำสำรอยูใ่นอนัดบัท่ีสำมำรถลงทนุได้ (investment grade) เทำ่นัน้ 
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(ข) ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรเป็นนิติบคุคลตำ่งประเทศ ตรำสำรนัน้ต้องมีอนัดบัควำม น่ำเ ช่ือถือของตรำสำรอยู่ในอันดับที่
สำมำรถลงทนุได้ (investment grade) 

(ค) ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตรำสำรอื่นนอกเหนือจำก (ก) และ (ข) ในกำรเสนอขำยครัง้แรก หำกตรำสำรดงักลำ่วไมม่ีอนัดบั
ควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหรือของผู้ออกตรำสำรอยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได้ (investment grade) ตรำสำรนัน้ต้องมี
บริษัทจดักำรไมต่ ่ำกวำ่ 3 รำยเป็นผู้ซือ้ตรำสำรดงักลำ่วเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภำยใต้กำรจดักำร 

 
(2.3)   ตรำสำรท่ีเปลีย่นมือได้ ซึง่หมำยถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภำพและหุ้นกู้
อนุพนัธ์ ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อนญุำตให้เสนอขำยในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจ ำกัด หรือที่ออกภำยใต้ข้อ
ผกูพนัท่ีก ำหนดและอนญุำตโดยกระทรวงกำรคลงั หรือที่นิติบคุคลที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้เป็นผู้ออก หรือที่เป็นหลกัทรัพย์ที่
ออกใหม่ซึ่งผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผู้ ถือหุ้นโดยได้รับช ำระรำคำเต็มมูลค่ำที่เสนอขำย
จำกผู้ ถือหุ้น  

ทัง้นี ้ตรำสำรที่เปลี่ยนมือได้ดงักลำ่ว ต้องมีลกัษณะตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 
3.6.1 (ข) (2.2) วรรคสอง โดยอนโุลม 
 

(2.4)   ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลกัทรัพย์อ้ำงอิงไทยที่มีหลกัทรัพย์อ้ำงอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้
อนพุนัธ์ 
 
(2.5) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้  ที่เสนอขำยในต่ำงประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติ
บคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลำ่วไมร่วมถึงหุ้นกู้แปลงสภำพและหุ้นกู้อนพุนัธ์ 
 
(2.6)   หน่วยลงทุนหรือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตรำสำรแห่งหนี ้หรือของกองทุนรวมอื่นที่มี
นโยบำยกำรลงทุนเฉพำะเงินฝำก ตรำสำรแห่งหนี ้หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก .ล.ต. ประกำศ
ก ำหนดหรือให้ควำมเห็นชอบ เช่น กองทนุรวมตลำดเงิน เป็นต้น 
 
(2.7)   ธุรกรรมกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
 
(2.8)   ธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตรำสำรแหง่หนีต้ำมข้อ 3.6.1 (ข) (1) หรือข้อ 3.6.1 (ข) (2.1) (2.2) 
(2.3) (2.4) หรือ (2.6) 

ทัง้นี ้กำรท ำธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลำ่ว ต้องมีลกัษณะตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ตำมที่
ระบไุว้ในข้อ 3.6.1 (ก) (5) วรรคสอง โดยอนโุลม 

ในกรณีที่ตรำสำรแหง่หนีต้ำมข้อ 3.6.1 (ข) เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญำใช้เงินที่มีกำรจ่ำยผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้องอยู่
ในรูปอตัรำดอกเบีย้คงที่หรืออตัรำดอกเบีย้ลอยตวัเทำ่นัน้ 

กำรรับรอง รับอำวลั สลกัหลงั หรือค ำ้ประกันของบุคคลที่ก ำหนดไว้ในข้อ 3.6.1 (ข) ต้องเป็นกำรรับรองตลอดไป รับอำวลัทัง้
จ ำนวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อก ำหนดลบล้ำงหรือจ ำกดัควำมรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือค ำ้ประกนัต้นเงิน
และดอกเบีย้เต็มจ ำนวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 

(ค) ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภำพ ดงัตอ่ไปนี ้
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(1)   หุ้นกู้แปลงสภำพท่ีเสนอขำยในประเทศ ซึง่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(1.1)   เป็นตรำสำรขึน้ทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย 

(1.2)   มีรำคำที่เหมำะสมตำมที่สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทยก ำหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบคุคลทัว่ไปว่ำพร้อมจะเสนอรำคำซือ้
และรับซือ้ตรำสำรนัน้ ในรำคำดงักล่ำว (bid price แบบ firm quote) ตำมจ ำนวนและวิธีกำรที่สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย
ก ำหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่ส ำเนำรำคำแก่สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทยตลอดอำยขุองตรำสำรนัน้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหุ้นกู้ แปลงสภำพดงักล่ำวในกำรเสนอขำยครัง้แรก หุ้นกู้ แปลงสภำพนัน้ต้องมีลกัษณะอย่ำงใด
อยำ่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เป็นหุ้นกู้แปลงสภำพท่ีมีอนัดบัควำมนำ่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสำมำรถลงทนุได้ (investment grade) หรือ 

(ข) เป็นหุ้นกู้แปลงสภำพท่ีมีบริษัทจดักำรไมต่ ่ำกว่ำ 3 รำยเป็นผู้ซือ้ตรำสำรดงักลำ่วเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุภำยใต้กำร
จดักำร 

ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภำพตำมวรรคหนึง่มีกำรค ำ้ประกนั กำรค ำ้ประกนัดงักลำ่ว ต้องเป็นกำรค ำ้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็ม
จ ำนวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 
 
(2)   หุ้นกู้แปลงสภำพท่ีเสนอขำยในตำ่งประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย 

(ง)  หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ 

(จ) เงินฝำกในสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยไทย 

(ฉ) ใบส ำคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   กำรลงทนุในตรำสำรดงักลำ่วต้องเป็นกำรเพิ่มประสทิธิภำพกำรบริหำรกำรลงทนุ (efficient portfolio management)  

(2)   บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้มีกำรกนัหรือแยกทรัพย์สนิของกองทนุที่มีคณุภำพซึ่งมีสภำพคลอ่งในจ ำนวนที่เพียงพอต่อ
มลูค่ำกำรใช้สิทธิตำมตรำสำรดงักล่ำว (fully covered) ไว้ตลอดเวลำที่ได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตรำสำรนัน้ ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์ที่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

(ช) สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำที่มีสินค้ำหรือตัวแปรเป็นหลกัทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลกัทรัพย์ และ/หรืออัตรำดอกเบีย้ อัตรำ
แลกเปลี่ยนเงิน และ/หรืออนัดบัควำมน่ำเช่ือถือหรือเหตุกำรณ์ที่มีผลต่อกำรช ำระหนีข้องตรำสำรแห่งหนี  ้และ/หรือสินค้ำหรือ
ตวัแปรอื่นใดที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง (hedging) ตำมหลกัเกณฑ์ที่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

(ซ) ทรัพย์สนิอื่นที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบั (ก) ถึง (ช) โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
3.6.2 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่ำงประเทศนอกเหนือจำก
ทรัพย์สนิหลกัที่กองทนุจะลงทนุข้ำงต้น 

(ก)   ตรำสำรแหง่ทนุตำ่งประเทศ ได้แก่ หุ้นหรือหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขำยในตำ่งประเทศ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) หุ้นท่ีซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของหน่วยงำนที่เป็นสมำชิก
สำมญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือที่มีกำรซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์
ตำ่งประเทศที่เป็นสมำชิกของ World Federations of Exchange (WFE) ซึง่ผู้ลงทนุสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูเก่ียวกบัหุ้นดงักลำ่วเป็น
ภำษำองักฤษผำ่นระบบอินเตอร์เน็ต    

(2)   หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตำ่งประเทศที่เป็นกองทนุรวมตรำสำรแห่งทนุ หรือที่เป็นกองทนุรวมอื่นที่มีนโยบำยกำรลงทนุ
ในตรำสำรแหง่ทนุ เช่น กองทนุรวมผสม เป็นต้น 
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ทัง้นี ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตำ่งประเทศที่กองทนุจะลงทนุหรือมีไว้ ต้องเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนด ดงัตอ่ไปนี ้

(2.1)   ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของหน่วยงำนก ำกบัดแูลด้ำนหลกัทรัพย์
และตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่เป็นสมำชิกสำมญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่มีกำรซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่เป็นสมำชิกของ World Federations of 
Exchange (WFE)   
 
(2.2)   ต้องเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตำ่งประเทศที่มีทรัพย์สนิท่ีลงทนุเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัทรัพย์สินที่กองทนุ
อำจลงทนุหรือมีไว้ได้ เว้นแตเ่ป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตำ่งประเทศที่มีนโยบำยกำรลงทนุในทองค ำโดยตรง 
 
(2.3)   ในกรณีที่เป็นกำรลงทนุหรือมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป     (retail fund) หน่วยลงทนุที่จะ
ลงทนุหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตำ่งประเทศที่จดัตัง้ขึน้เพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปเช่นกนั 
 
(2.4)   ต้องไมใ่ช่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 

(ข)   ตรำสำรแหง่หนีต้ำ่งประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่ออกโดยบคุคลตำ่งประเทศและเสนอขำยในตำ่งประเทศ 

(1) ตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศ อนัได้แก่ 

(ก) พนัธบตัรหรือตรำสำรแห่งหนีท้ี่รัฐบำลต่ำงประเทศ องค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐบำลต่ำงประเทศ หรือองค์กำรระหว่ำง
ประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ค ำ้ประกนั ซึ่งมีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรหรือของผู้ออกตรำสำรอยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได้ 
(investment grade) 

(ข) พนัธบตัรหรือตรำสำรแห่งหนีท้ี ่รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยต่ำงประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ค ำ้ ประกนั ซึ ่งมีอนัดบัควำม
น่ำเช่ือถือของตรำสำรอยูใ่นอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได้ (investment grade) 
 
(2) ตรำสำรแหง่หนีภ้ำคเอกชน อนัได้แก่ 

(ก) ตรำสำรแห่งหนีท้ี่ออกโดยนิติบุคคลต่ำงประเทศซึ่งมีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรอยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทุนได้ 
(investment grade) และได้รับกำรคดัเลือกให้ใช้ในกำรค ำนวณดชันีตรำสำรแห่งหนี ้(benchmark bond index) ที่ได้รับกำร
ยอมรับจำกส ำนกังำน  ทัง้นี ้    ผู้ลงทุนต้องสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูเก่ียวกับตรำสำรแห่งหนีด้งักล่ำวเป็นภำษำองักฤษผ่ำนระบบ
อินเตอร์เน็ตด้วย 

(ข) ตรำสำรแห่งหนีท้ี่ออกโดยนิติบุคคลต่ำงประเทศที่มีอำยุตรำสำรคงเหลือไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลงทุน ซึ่งนิติบุคคล
ดงักลำ่วมีอนัดบัควำมนำ่เช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก ทัง้นี ้ผู้ลงทนุต้องสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูเก่ียวกบัตรำสำรแห่งหนีด้งักลำ่วเป็น
ภำษำองักฤษผำ่น ระบบอินเตอร์เน็ตด้วย 
 
(3) ตรำสำรแห่งหนีอ้ื่น อนัได้แก่ หน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศที่เป็นกองทนุรวมตรำสำรแห่งหนี ้หรือของกองทุน
รวมอื่นที่มีนโยบำยกำรลงทุนเฉพำะเงินฝำก ตรำสำรแห่งหนี ้หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่ส ำนักงำนก ำหนดหรือให้ควำม
เห็นชอบ เช่น กองทนุรวมตลำดเงิน เป็นต้น ซึง่เป็นไปตำมเง่ือนไขที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ทัง้นี ้ตำมที่
ระบไุว้ในข้อ 3.6.2 (ก) (2) วรรคสองโดยอนโุลม 

(ค)   หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตำ่งประเทศประเภทอื่น ๆ ที่นอกเหนือจำกข้อ 3.6.2 (ก) (2) และข้อ 3.6.2 (ข) (3) ซึ่งหน่วยลงทนุ
ของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นไปตำมเง่ือนไข และหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด เห็นชอบ หรือผอ่นผนัให้ลงทนุได้ 

(ง) เงินฝำกระยะสัน้ในสถำบนักำรเงิน หรือตรำสำรที่เทียบเท่ำเงินสด (near-cash) ระยะสัน้ที่สถำบนักำรเงินเป็นผู้ออก โดย
สถำบนักำรเงินดงักลำ่วตัง้อยุใ่นประเทศที่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินต่ำงประเทศ ทัง้นี ้กำรมีไว้ซึ่งเงินฝำกหรือตรำสำร
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ดงักลำ่วต้องมีวตัถปุระสงค์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกหรือป้องกนัปัญหำในกำรด ำเนินงำนในต่ำงประเทศของกองทนุ เช่น เพื่อรอ
กำรลงทนุ หรือเพื่อช ำระคำ่ใช้จ่ำย เป็นต้น 

(จ) ใบส ำคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ ซึง่เป็นไปตำมเง่ือนไขที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ ก ำหนด ทัง้นี ้ตำมที่ระบไุว้
ในข้อ 3.6.1 (ฉ) วรรคสอง โดยอนโุลม 

(ฉ) สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำที่มีสินค้ำหรือตวัแปรเป็นหลกัทรัพย์หรือดชันีกลุ่มหลกัทรัพย์ และ/หรืออตัรำดอกเบีย้ และ/หรือ
อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือหรือเหตุกำรณ์ที่มีผลต่อกำรช ำระหนีข้องตรำสำรแห่งหนี  ้และ/หรือสินค้ำหรือตัวแปรอื่นใดที่ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง (hedging) ตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  

(ช) ทรัพย์สนิอื่นที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบั (ก) ถึง (ฉ) โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

กรณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม  ประกำศ ก ำหนด สัง่กำร เห็นชอบ และ/หรือ
ผ่อนผนัเป็นอย่ำงอื่น บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนัน้ โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และ
ไม่ถือเป็นกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร 
 
3.7  อตัรำสว่นกำรลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม :  

บริษัทจดักำรจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม 
ตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ซึ่งบำงอัตรำส่วนกำรลงทุนหรือทัง้หมดจะไม่เป็นไปตำมที่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดไว้ ส ำหรับอตัรำสว่นกำรลงทนุที่เป็นไปตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. กรณีที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศแก้ไขเปลีย่นแปลงอตัรำสว่นกำรลงทนุนัน้ บริษัทจดักำรจะลงทนุให้เป็นไป
ตำมประกำศที่แก้ไขด้วย รำยละเอียดอตัรำสว่นกำรลงทนุมีดงัตอ่ไปนี ้ 
 
3.7.1 อตัรำสว่นกำรลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นในประเทศ 
 
3.7.1.1 บริษัทจดักำรอำจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตรำสำรภำครัฐไทยตำมข้อ 3.6.1 (ข) (2.1) เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยไม่
จ ำกดัอตัรำสว่น 
 
3.7.1.2 บริษัทจดักำรอำจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศตำมข้อ 3.6.1 (ข) (2.2) ที่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ
อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรือสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำที่มีสินค้ำเป็นตรำสำรดงักลำ่ว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดย ไม่จ ำกัด
อตัรำสว่น  

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคำ่ของตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศตำมวรรคหนึง่ เมื่อรวมกนัแล้วต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูค่ำ
ตรำสำรนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ล่วงหน้ำซึ่งระบุเวลำ
แน่นอน (auto redemption) 
 
3.7.1.3 บริษัทจดักำรอำจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศที่นอกเหนือจำกข้อ 3.7.1.2 หรือ   สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำที่มี
สินค้ำเป็นตรำสำรดงักลำ่ว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ำรวมกนัทัง้สิน้เมื่อค ำนวณเฉพำะผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญำรำย
นัน้ ไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   
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ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่ำของตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศตำมวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ  20 ของมลูค่ำตรำสำรนัน้
ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ล่วงหน้ำซึ่งระบุเวลำแน่นอน (auto 
redemption) 

กำรค ำนวณอตัรำสว่นตำมวรรคหนึง่ ให้นบัตรำสำรตำมวรรคหนึง่และทรัพย์สนิทกุประเภทที่ผู้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญำรำยดงักลำ่ว
เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวัล ผู้สลกัหลงั ผู้ค ำ้ประกัน หรือคู่สญัญำ ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเหล่ำนัน้ รวมใ น
อตัรำสว่นกำรลงทนุดงักลำ่วด้วย 
 
3.7.1.4 บริษัทจัดกำรอำจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีอันดับควำมน่ำเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ดังต่อไปนี ้ซึ่ง
ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้ ธนำคำรพำณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค ำ้ประกนัหรือคู่สญัญำ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ำรวมกนัทัง้สิน้เมื่อค ำนวณเฉพำะธนำคำรหรือบริษัท
เงินทนุรำยนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

(1) ตรำสำรแหง่หนีใ้นประเทศ ตำมข้อ 3.6.1 (ข) 
(2) ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตำมข้อ 3.6.1 (ค) 
(3) เงินฝำกในสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยไทย 
(4) สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ 

กำรค ำนวณอตัรำสว่นตำมวรรคหนึ่ง ให้นบัมลูค่ำของทรัพย์สินที่กองทนุลงทนุหรือมีไว้ดงัต่อไปนี ้ซึ่งธนำคำรหรือบริษัทเงินทนุรำย
เดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค ำ้ประกนั หรือคูส่ญัญำ รวมในอตัรำสว่นดงักลำ่ว  

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

ในกรณีที่กองทนุมีเงินฝำกในนิติบคุคลตำมวรรคหนึง่ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทนุ มิให้นบัมลูคำ่ของเงินฝำก
ดงักลำ่วรวมในอตัรำสว่นตำมวรรคหนึง่ 
 
3.7.1.5 บริษัทจดักำรอำจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้ที่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรองผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค ำ้
ประกนั หรือคูส่ญัญำ เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคำ่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค ำนวณเฉพำะผู้ออก ผู้ สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั 
ผู้สลกัหลงั ผู้ค ำ้ประกนั หรือคูส่ญัญำรำยนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(1) ตรำสำรแหง่ทนุในประเทศ ตำมข้อ 3.6.1 (ก) ที่บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคู่สญัญำ ทัง้นี ้ไม่รวมถึงตรำสำรแห่งทนุ
ของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรให้เหตแุหง่กำรเพิกถอนหมดไป 

(2) หุ้นที่คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์สัง่รับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้น
ดงักล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อยตำมข้อบงัคบัตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่ำด้วยกำรรับ
หุ้นสำมญัหรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

(3) ตรำสำรแหง่หนีใ้นประเทศ ตำมข้อ 3.6.1 (ข) เฉพำะที่มีอนัดบัควำมนำ่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสำมำรถลงทนุได้ (investment 
grade) ทัง้นี ้ไมร่วมถึงตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศ 

(4) ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตำมข้อ 3.6.1 (ค) ทัง้นี ้เฉพำะที่มีอนัดบัควำมนำ่เช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได้ (investment 
grade) 
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(5) ใบส ำคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ ตำมข้อ 3.6.1 (ฉ) ที่อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของผู้ออกตรำสำรอยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได้ 
(investment grade) 

(6) สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ ตำมข้อ 3.6.1 (ช) ที่คูส่ญัญำมีอนัดบัควำมนำ่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสำมำรถลงทนุได้ (investment 
grade) 

ตรำสำรแหง่ทนุตำม (1) และตรำสำรแหง่หนีต้ำม (3) มิให้หมำยควำมรวมถึงหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่ถกูจดัให้เป็นตรำสำร
แหง่ทนุตำมข้อ 3.6.1 (ก) (2) หรือตรำสำรแหง่หนีต้ำมข้อ 3.6.1 (ข) (2.6)  

กำรค ำนวณอตัรำสว่นตำมวรรคหนึง่  ให้นบัมลูคำ่ของทรัพย์สนิตำมข้อ 3.7.6.1 วรรคที่ (1) ที่บคุคลรำยดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย 
ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค ำ้ประกนั หรือคูส่ญัญำ ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัรำสว่นตำมวรรคหนึง่ด้วย 
 
3.7.1.6 บริษัทจัดกำรอำจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจำกกรณีที่ก ำหนดไว้ในข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 
3.7.1.5 เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมตำมอตัรำสว่นดงัตอ่ไปนี ้

(1)   กำรลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลำ่วซึง่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค ำ้ประกนั หรือคูส่ญัญำ 
ต้องมีมลูค่ำรวมกนัทัง้สิน้เมื่อค ำนวณเฉพำะผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค ำ้ประกนั หรือคู่สญัญำรำยนัน้ 
ไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(2)   กำรลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตำม (1) เมื่อค ำนวณรวมทกุบคุคลที่เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค ำ้ประกนั หรือคูส่ญัญำแล้ว ต้องมีมลูคำ่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

ควำมในวรรคหนึง่มิให้น ำมำใช้บงัคบักบัหน่วยลงทนุและใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่จดัตัง้ขึน้ตำม
พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 
3.7.1.7 บริษัทจัดกำรอำจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจกำรใดเป็นผู้ ออก ผู้ สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับ อำวัล ผู้ สลกัหลงั 
ผู้ ค ำ้ประกนั หรือคูส่ญัญำ เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคำ่รวมกนัทัง้สิน้ของกลุม่กิจกำรนัน้ไมเ่กินอตัรำอย่ำงใดอย่ำง
หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัรำใดจะสงูกวำ่ 

(1) ร้อยละ 30 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2) อตัรำที่ค ำนวณได้จำกน ำ้หนกัของกลุม่กิจกำรดงักลำ่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 ของ
มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลำ่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ที่มีกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำง
และสอดคล้องกบันโยบำยกำรลงทนุของกองทนุนัน้  
 
3.7.1.8 กำรลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจกำรใดเป็นผู้ ออก ผู้ สัง่จ่ำย หรือคู่สัญญำ เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุ หำกทรัพย์สนิดงักลำ่วเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในกำรค ำนวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดักำรจะลงทนุ
หรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนัน้โดยมีมูลค่ำรวมกันทัง้สิน้เมื่อค ำนวณเฉพำะผู้ออก ผู้ สัง่จ่ำย หรือคู่สญัญำรำยนัน้ ไม่เกินผลรวมของ
น ำ้หนกัของทรัพย์สนิดงักลำ่วในตวัชีว้ดัและร้อยละสบิของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอตัรำสว่นที่ก ำหนดไว้ในข้อ 
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 ในกรณีของกองทนุรวมที่ประสงค์จะลงทนุหรือมีไว้ซึง่หุ้น นอกจำกอตัรำสว่นที่ก ำหนดไว้ในข้อ 3.7.1 นีแ้ล้ว บริษัทจดักำร
กองทนุรวมอำจลงทนุหรือมีไว้ซึง่หุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม เมื่อรวมกนัทกุกองทนุรวมที่บริษัทจดักำร
เป็นผู้ รับผิดชอบด ำเนินกำร ต้องไม่ถึงร้อยละ 25 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ เว้นแต่เป็นกำรได้มำ
เนื่องจำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 
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3.7.1.10 บริษัทจดักำรกองทนุรวมอำจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งเงินฝำก บตัรเงินฝำก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ที่บคุคลดงัต่อไปนี ้
เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย หรือคู่สญัญำ เป็นจ ำนวนที่มีมลูค่ำรวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมใน
รอบระยะเวลำบญัชี หรือในรอบอำยกุองทนุรวมส ำหรับกองทนุรวมที่มีอำยนุ้อยกวำ่ 1 ปี 

(1)  ธนำคำรท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 
(2)  ธนำคำรพำณิชย์ 
(3)  บริษัทเงินทนุ 
(4)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
(5)  บรรษัทตลำดรองสนิเช่ือที่อยูอ่ำศยั 
(6)  สถำบนักำรเงินท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 
(7)  ธนำคำรตำ่งประเทศ 

กำรค ำนวณอตัรำสว่นกำรลงทนุตำมวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคำ่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัรำสว่นดงักลำ่ว 

(1)  เงินฝำกในบญัชีเงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวม 

(2)  ทรัพย์สินท่ีคู่สญัญำในธุรกรรมกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืนโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่กองทุนรวม ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์ที่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

อตัรำสว่นตำมวรรคหนึ่งมิให้น ำมำใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลำ 6 เดือนก่อนวนัครบก ำหนดอำยโุครงกำรของกองทนุรวมที่มีอำยุ
โครงกำรตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 
 
3.7.1.11 ในกรณีที่เงินฝำกหรือตรำสำรแห่งหนีท้ี่มีลกัษณะคล้ำยเงินฝำกที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตรำส่วนที่
ก ำหนดตำมข้อ 3.7.1.10 บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลำ่วให้มีมลูคำ่รวมโดยเฉลีย่ไมเ่กินร้อยละ 45 
ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ภำยใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัชีนัน้ ทัง้นี ้จะค ำนวณอตัรำสว่นกำรลงทนุ
หรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่ำวโดยเฉลี่ยตัง้แต่วันแรกของรอบระยะเวลำบัญชีนัน้จนถึงวันที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่ำเป็นไปตำม
อตัรำสว่นดงักลำ่ว 

เมื่อบริษัทจดักำรกองทนุรวมได้ปฏิบตัิตำมวรรคหนึง่แล้ว บริษัทจดักำรจะรำยงำนให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ของกองทนุรวมทรำบภำยใน
วนัท ำกำรถัดจำกวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมูลค่ำรวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบกำรปฏิบตัิดงักลำ่ว ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ กองทุนรวม
แจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วนันบัแตว่นัที่ได้รับรำยงำนจำกบริษัทจดักำรด้วย 

ในกรณีที่บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมวรรคหนึง่ได้ ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจสัง่ให้บริษัทจดักำรเลกิกองทนุรวมนัน้ 
 
3.7.1.12 ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นและสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน อนัเนื่องมำจำกปัญหำควำมผนัผวน 
(fluctuation) ของตลำดเงินและตลำดทนุในวงกว้ำงในรอบระยะเวลำบญัชีใด บริษัทจดักำรอำจขอผ่อนผนัต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. เพื่อไม่ต้องน ำกำรลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝำก บตัรเงินฝำก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ในช่วงเวลำที่เกิดควำมผนัผวน
ดงักลำ่วมำรวมค ำนวณอตัรำสว่นกำรลงทนุตำมข้อ 3.7.1.10 ได้ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีนัน้ 

3.7.1.13 บริษัทจดักำรอำจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ 
โดยมีมลูคำ่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
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3.7.1.14 ในกรณีของกองทนุรวม บริษัทจัดกำรกองทุนรวมอำจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและ ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หนว่ยลงทนุเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้ ไมเ่กินอตัรำสว่นดงัตอ่ไปนี ้

(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดกำรอื่นเป็น
ผู้ รับผิดชอบด ำเนินกำร ไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของแตล่ะกองทนุรวมที่บริษัทจดักำรเป็นผู้ รับผิดชอบด ำเนินกำร  

(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดกำรอื่นเป็น
ผู้ รับผิดชอบด ำเนินกำร ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของแตล่ะกองทนุรวมที่บริษัทจดักำรเป็นผู้ รับผิดชอบด ำเนินกำร 

หนว่ยลงทนุตำมวรรคหนึง่ หมำยถึง หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่จดัตัง้ขึน้ตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 เทำ่นัน้ แตไ่มร่วมถึงหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์   
 
3.7.1.15 บริษัทจดักำรอำจลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง (hedging) เพื่อ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไมเ่กินมลูคำ่ควำมเสีย่งทัง้หมดที่กองทนุมีอยู่ 
 
3.7.1.16 บริษัทจดักำรอำจท ำธุรกรรมกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืนในนำมกองทนุได้ โดยมีมลูคำ่ธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กิน
ร้อยละ 25 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

ค ำว่ำ “มูลค่ำธุรกรรม” ตำมวรรคหนึ่ง หมำยควำมว่ำ รำคำซือ้รวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจำกธุรกรรมกำรซือ้โดยมี
สญัญำขำยคืน จนถึงวนัท่ีมีกำรค ำนวณ 
 

3.7.1.17 บริษัทจดักำรอำจท ำธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมลูค่ำธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 25 
ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้กำรค ำนวณมลูคำ่ธุรกรรมดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะค ำนวณโดยใช้มลูค่ำหลกัทรัพย์ที่ให้ยืม 
รวมผลประโยชน์ที่พงึได้รับจนถึงวนัที่ค ำนวณมลูคำ่ธุรกรรมดงักลำ่ว 
 
3.7.1.18 ในกรณีที่ธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้ำท ำธุรกรรม มีมูลค่ำไม่เกินอตัรำส่วนที่ก ำหนดในข้อ 
3.7.1.17 หำกตอ่มำธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูคำ่เกินอตัรำสว่นดงักลำ่วโดยมิได้เกิดจำกกำรท ำธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัท
จดักำรจะยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลำ่วตอ่ไปก็ได้   

ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะจัดท ำรำยงำนโดยระบุวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่ำเกินอตัรำส่วนกำรลงทุนที่ก ำหนดพร้อมสำเหตุ  และส่ง
รำยงำนดงักลำ่วให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มี
มลูค่ำเกินอตัรำสว่นที่ก ำหนด พร้อมทัง้จดัท ำส ำเนำรำยงำนดงักล่ำวไว้ที่บริษัทจดักำรเพื่อให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก .ล.ต. 
สำมำรถตรวจสอบได้ 
 
3.7.1.19 บริษัทจดักำรจะค ำนวณอตัรำสว่นกำรลงทนุหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลกัทรัพย์อ้ำงอิง
ไทย ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น ใบแสดงสิทธิในกำรซือ้หุ้นเพิ่มทนุที่โอนสิทธิได้ ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ หรือธุรกรรมกำร
ให้ยืมหลกัทรัพย์ ตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลกัทรัพย์อ้ำงอิงไทย ให้นบัมลูค่ำของหลกัทรัพย์อ้ำงอิงของใบแสดงสิทธิ
ดงักลำ่ว รวมในอตัรำสว่นส ำหรับหลกัทรัพย์อ้ำงอิงดงักลำ่วที่ก ำหนดในข้อ 3.7.1 นี ้โดยถือเสมือนหนึ่งว่ำกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่ง
หลกัทรัพย์อ้ำงอิงนัน้โดยตรง   
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ทัง้นี ้บริษัทจดักำรอำจไม่นบัมลูค่ำของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลกัทรัพย์อ้ำงอิงไทยรวมในอตัรำสว่นที่ค ำนวณ
ตำมผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญำที่ก ำหนดตำมข้อ 3.7.1 ก็ได้ 

มลูคำ่ของหลกัทรัพย์อ้ำงอิงที่น ำมำค ำนวณรวมในอตัรำสว่นตำมวรรคหนึง่ให้มีมลูคำ่เท่ำกบัมลูค่ำใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่
เกิดจำกหลกัทรัพย์อ้ำงอิงไทยที่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 
 
(2) ในกรณีของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น หรือใบแสดงสิทธิในกำรซือ้หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ บริษัทจดักำรจะค ำนวณ
อตัรำสว่นกำรลงทนุดงัตอ่ไปนี ้

(ก) นบัมลูคำ่ที่ผู้ออกตรำสำรดงักลำ่วมีหน้ำทีต้่องช ำระตำมตรำสำรนัน้ รวมในอตัรำสว่นท่ี   ผู้ออกตรำสำรดงักลำ่ว 

(ข) นบัมลูคำ่ของหุ้นท่ีรองรับรวมในอตัรำสว่นท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์อ้ำงอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ำกองทนุลงทนุในหุ้นที่รองรับนัน้
โดยตรง ทัง้นี ้มูลค่ำของหุ้นที่รองรับให้ใช้มลูค่ำตำมรำคำตลำดของหุ้นนัน้ซึ่งคณูกับค่ำเดลต้ำของใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แสดงสทิธิดงักลำ่ว แล้วแตก่รณี  
 

(3) ในกรณีของใบส ำคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ บริษัทจดักำรจะค ำนวณอตัรำสว่นกำรลงทนุดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) นบัมลูคำ่ที่ผู้ออกตรำสำรดงักลำ่วมีหน้ำที่ต้องช ำระตำมตรำสำรนัน้รวมในอตัรำสว่นท่ี    ผู้ออกตรำสำรดงักลำ่ว 

(ข) นบัมลูคำ่ของหลกัทรัพย์อ้ำงอิงรวมในอตัรำสว่นท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์อ้ำงอิง โดยถือเสมือนหนึง่วำ่กองทนุลงทนุในหลกัทรัพย์
อ้ำงอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้มูลค่ำของหลกัทรัพย์อ้ำงอิงดงักล่ำวให้ใช้มูลค่ำตำมรำคำตลำดของหลกัทรัพย์อ้ำงอิงนัน้ซึ่งคณูกบัค่ำ
เดลต้ำของใบส ำคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ 

 

(4) ในกรณีของธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์  กำรนบัมูลค่ำของของหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมและมูลค่ำของธุรกรรมกำรให้ยืม
หลกัทรัพย์ บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมวรรคหนึง่ของ (1) โดยอนโุลม 
 
3.7.1.20 กำรค ำนวณมูลค่ำกำรลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเพื่อกำรค ำนวณอัตรำส่วนกำรลงทุนตำมข้อ 
3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 ข้อ 3.7.1.5 และข้อ 3.7.1.6 (1) ให้นบัมูลค่ำที่คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งมีหน้ำที่ต้องช ำระตำมสญัญำซือ้ขำย
ลว่งหน้ำ รวมค ำนวณในอตัรำสว่นของบคุคลที่เป็นคู่สญัญำดงักลำ่ว เว้นแต่กรณีที่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญำนัน้ในศนูย์
ซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ บริษัทจดักำรไมต้่องค ำนวณมลูคำ่และอตัรำสว่นตำมที่ก ำหนดในข้อดงักลำ่ว 
 
3.7.1.21 นอกจำกกำรค ำนวณตำมข้อ 3.7.1.20 แล้ว บริษัทจดักำรจะค ำนวณอตัรำสว่นที่ผู้ออกสินค้ำของสญัญำซือ้ขำย
ลว่งหน้ำ หรือผู้ที่ต้องช ำระหนีต้ำมข้อผกูพนัของสินค้ำ (limit of underlying issuer or third party) โดยให้ค ำนวณอตัรำสว่น
เสมือนกองทนุลงทนุในสินค้ำนัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพำะกรณีที่กำรเข้ำเป็นคู่สญัญำในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำเป็นผลหรืออำจเป็น
ผลให้กองทนุมีควำมเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้ำหรือผู้ที่ต้องช ำระหนีต้ำมข้อผกูพนัของสินค้ำ โดยให้ใช้
มลูค่ำตำมขนำดของสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (notional amount) เป็นมลูค่ำที่ใช้ในกำรค ำนวณเว้นแต่ในกรณีที่เป็นสญัญำออปชัน 
บริษัทจดักำรจะใช้มลูค่ำตำมขนำดของสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (notional amount) ซึ่งคณูกบัค่ำเดลต้ำของสญัญำออปชนั 
 
3.7.1.22 ในกำรค ำนวณอตัรำสว่นตำมข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 ข้อ 3.7.1.5 และข้อ 3.7.1.6 (1) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ในกรณีที่ทรัพย์สินดงักลำ่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั บริษัทจดักำรจะค ำนวณอตัรำสว่นที่ผู้ออก
ทรัพย์สนิหรือผู้ที่เป็นคูส่ญัญำดงักลำ่ว หรือค ำนวณอตัรำสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั แล้วแตก่รณี ก็ได้  

(2)   ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบุคคลมำกกว่ำหนึ่งรำยเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอำวัล ผู้ สลกัหลงั หรือผู้ ค ำ้ประกัน บริษัทจัดกำรจะเลือก
ค ำนวณอตัรำสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนัรำยใดรำยหนึง่ก็ได้ 
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ทัง้นี ้กำรค ำนวณอตัรำสว่นที่ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนัตำมวรรคหนึ่งจะท ำได้ต่อเมื่อบคุคลดงักลำ่วได้ท ำ
กำรรับรองตลอดไป รับอำวลัทัง้จ ำนวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อก ำหนดลบล้ำงหรือจ ำกดัควำมรับผิดของ
ผู้สลกัหลงั หรือค ำ้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ ำนวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 
 
3.7.1.23 ในกรณีที่กองทนุมีสทิธิในกำรซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทใดตำมสดัสว่นจ ำนวนหุ้นท่ีกองทนุถืออยู่ (right issue) หำก
กำรใช้สิทธินัน้จะเป็นเหตใุห้กองทุนลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทดงักลำ่วมีมลูค่ำเกินอตัรำสว่นที่ก ำหนดในข้อ 3.7.1 นี ้
บริษัทจัดกำรอำจซือ้หุ้ นเพิ่มทุนนัน้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมอตัรำส่วนที่เก่ียวกับเร่ืองดงักล่ำว ทัง้นีเ้ฉพำะ
ภำยในช่วงระยะเวลำ 30 วนันบัแตว่นัแรกที่ผู้ ถือหุ้นหมดสทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้ 
 
3.7.1.24 ในกรณีที่ตรำสำรแห่งทุน ตรำสำรแห่งหนี ้หรือตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทุน ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มำเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคำ่ไมเ่กินอตัรำสว่นท่ีก ำหนดในข้อ 3.7.1 นี ้หำกตอ่มำ 

ตรำสำรแห่งทุน ตรำสำรแห่งหนี ้หรือตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทุนนัน้ มีมลูค่ำเกินอตัรำสว่นดงักลำ่วโดยเหตดุงัต่อไปนี ้บริษัทจดักำรจะ
ด ำเนินกำรแก้ไขอตัรำสว่นให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดภำยใน  30 วนันบัแตว่นัท่ีมีกำรประกำศให้ทรำบถึงเหตดุงักลำ่ว เว้นแต่ในกรณี
ที่มีเหตจุ ำเป็นและสมควรโดยได้รับผอ่นผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.   

(1) ตรำสำรแห่งทนุนัน้ในเวลำต่อมำเป็นตรำสำรแห่งทนุของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่ำงแก้ไขกำรด ำเนินกำรให้เหตแุห่ง
กำรเพิกถอนหมดไป หรือถกูเพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

(2) ตรำสำรแหง่หนีห้รือตรำสำรกึง่หนีก้ึ่งทนุ ถกูปรับลดอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือ 
 
3.7.1.25 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มำเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่ำไม่เกินอตัรำสว่นที่ก ำหนดในข้อ 
3.7.1 นี ้หำกต่อมำมีมูลค่ำเกินอตัรำส่วนดงักล่ำวจำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นบริษัทจัดกำรจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน
ดงักลำ่วตอ่ไปก็ได้   

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะจดัท ำรำยงำนโดยระบช่ืุอ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตำมวรรคหนึ่ง และวนัที่ทรัพย์สิน
นัน้มีมลูค่ำเกินอตัรำส่วนกำรลงทุนที่ก ำหนดพร้อมสำเหต ุและสง่รำยงำนดงักลำ่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทรำบ
ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคำ่เกินอตัรำสว่นที่ก ำหนด พร้อมทัง้จดัท ำส ำเนำรำยงำนดงักลำ่วไว้ที่บริษัทจดักำร
เพื่อให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้ 
 
3.7.1.26 ในกรณีที่กำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็นทรัพย์สนิของ
กองทนุรวม เมื่อรวมกนัทกุกองทนุรวมที่บริษัทจดักำรเป็นผู้ รับผิดชอบด ำเนินกำรเกินกว่ำร้อยละ 25 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

(1) ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมประกำศที่ก ำหนดให้บริษัทจดักำรสำมำรถรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นได้ 

(2) งดเว้นกำรใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจ ำนวนที่เกินอตัรำส่วนกำรลงทุนดงักล่ำว เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ ำเป็นและสมควรโดย
ได้รับกำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ 

(3) กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และกำรได้มำซึ่งหุ้นของบริษัทดงักล่ำว เป็นผลให้กองทนุได้มำหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทนัน้จนถึงหรือข้ำมจุดที่ต้องท ำค ำเสนอซือ้ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเพื่อให้ได้รับกำรยกเว้นกำรท ำค ำเสนอซือ้โดยกำรลด
สดัสว่นกำรถือหุ้น หรือลดกำรมีอ ำนำจควบคมุ หรือยื่นค ำขอผ่อนผนักำรท ำค ำเสนอซือ้ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์วำ่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ำกิจกำร ทัง้นี ้กำรลดสดัสว่นกำร
ถือหุ้นดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะลดสดัสว่นตำมสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีแตล่ะกองทนุได้มำจำกกำรรับช ำระหนีด้้วย
ทรัพย์สนิอื่น 
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3.7.1.27 ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่ลงทนุหรือในขณะท่ีได้มำเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่ำไม่เกินอตัรำสว่นที่ก ำหนด
ในข้อ 3.7.1 นี ้หำกต่อมำมีมูลค่ำเกินอตัรำสว่นดงักล่ำว โดยไม่เข้ำลกัษณะตำมข้อ  3.7.1.11 ข้อ 3.7.1.18 ข้อ 3.7.1.23 ข้อ 
3.7.1.24 ข้อ 3.7.1.25 และข้อ 3.7.1.26 และกำรเกินอตัรำส่วนดงักล่ำวมิได้เกิดจำกกำรลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมำเพิ่มเติม 
บริษัทจดักำรจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลำ่วตอ่ไปก็ได้   

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะจดัท ำรำยงำนโดยระบช่ืุอ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทุนหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตำมวรรคหนึ่ง และวนัที่ทรัพย์สิน
นัน้มีมูลค่ำเกินอัตรำส่วนที่ก ำหนดพร้อมสำเหตุ และส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทรำบภำยใน 
3 วันท ำกำรนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคำ่เกินอตัรำสว่นท่ีก ำหนด พร้อมทัง้จดัท ำส ำเนำรำยงำนดงักลำ่วไว้ที่บริษัทจดักำรเพื่อให้
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้ 
 
3.7.1.28 ข้อจ ำกดักำรลงทนุข้ำงต้นจะไมน่ ำมำใช้บงัคบักองทนุเปิดที่ปรำกฏเหตตุำมหวัข้อ “กำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม” 
และบริษัทจดักำรต้องด ำเนินกำรเพื่อเลกิกองทนุตำมหวัข้อ “กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำร เมื่อเลกิโครงกำรจดักำรกองทนุรวม” 
 
3.7.2 อตัรำสว่นกำรลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น ในตำ่งประเทศ 

บริษัทจัดกำรอำจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่เป็นกำรลงทุนในต่ำงประเทศที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.2 มีมูลค่ำรวมกันทัง้สิน้ไม่เกิน
ร้อยละ 5 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิของกองทนุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
3.7.2.1 บริษัทจดักำรอำจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝำกระยะสัน้หรือตรำสำรระยะสัน้ที่เทียบเท่ำเงินสด (near-cash) ใน
ต่ำงประเทศ ตำมข้อ 3.6.2 (ง) เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่ำรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ 
 
3.7.2.2 บริษัทจดักำรอำจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศตำมข้อ 3.6.2 (ข) (1) ที่มีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ
อยูใ่น 2 อนัดบัแรก หรือสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำที่มีสนิค้ำเป็นตรำสำรดงักลำ่ว เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูค่ำรวมกนัทัง้สิน้
ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคำ่ของตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศตำมวรรคหนึง่ เมื่อรวมกนัแล้วต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูค่ำ
ตรำสำรนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ลว่งหน้ำซึ่งระบุเ วลำแน่นอน 
(auto redemption) 

 
3.7.2.3 บริษัทจดักำรอำจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศที่นอกเหนือจำกข้อ 3.7.2.2 หรือสญัญำซือ้ขำย
ลว่งหน้ำที่มีสินค้ำเป็นตรำสำรดงักลำ่ว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมี    มลูค่ำรวมกนัทัง้สิน้เมื่อค ำนวณเฉพำะผู้ออก
หรือผู้ เป็นคู่สญัญำรำยนัน้ ไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคำ่ของตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศตำมวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่ำตรำสำรนัน้ใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีกำรขำยและรับซือ้คืน        หน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ล่วงหน้ำซึ่งระบุเวลำแน่นอน (auto 
redemption)     

กำรค ำนวณอตัรำสว่นตำมวรรคหนึง่ ให้นบัตรำสำรตำมวรรคหนึง่และทรัพย์สนิทกุประเภทที่ผู้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญำรำยดงักลำ่ว
เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวัล ผู้สลกัหลงั ผู้ค ำ้ประกัน หรือคู่สญัญำ ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเหล่ำนัน้ รวมใน
อตัรำสว่นกำรลงทนุดงักลำ่วด้วย 
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3.7.2.4 บริษัทจดักำรอำจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้ที่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง  ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค ำ้ประกนั หรือคูส่ญัญำ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ำรวมกนัทัง้สิน้เมื่อค ำนวณเฉพำะผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง 
ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค ำ้ประกนั หรือคูส่ญัญำรำยนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(1) ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ตำมข้อ 3.6.2 (จ) ที่อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของผู้ออกตรำสำรอยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได้ 
(investment grade) 

(2) ตรำสำรแห่งทุนต่ำงประเทศตำมข้อ 3.6.2 (ก) ตรำสำรแห่งหนีต้่ำงประเทศตำมข้อ 3.6.2 (ข) หรือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตำ่งประเทศ 

(3) สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำตำมข้อ 3.6.2 (ฉ) ที่คูส่ญัญำมีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได้ (investment 
grade) 
 
3.7.2.5 บริษัทจดักำรอำจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งเงินฝำกในสถำบนักำรเงินต่ำงประเทศที่มีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่
สำมำรถลงทนุได้ โดยมีมลูค่ำรวมกนัทัง้สิน้เมื่อค ำนวณเฉพำะสถำบนักำรเงินต่ำงประเทศรำยนัน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่ำ
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

กำรค ำนวณอตัรำสว่นตำมวรรคหนึง่ ให้นบัมลูคำ่ของทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัรำสว่นดงักลำ่ว   

(1) ทรัพย์สินตำมข้อ 3.7.2.4 วรรคหนึ่ง ที่สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศรำยเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค ำ้ประกนั หรือคูส่ญัญำ  

(2) ทรัพย์สินตำมข้อ 3.7.1.4 วรรคหนึ่ง และข้อ 3.7.2.4 วรรคหนึ่ง ที่ธนำคำรพำณิชย์ซึ่งเป็นสำขำของสถำบนักำรเงิน
ตำ่งประเทศรำยนัน้เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค ำ้ประกนั หรือคูส่ญัญำ 

ในกรณีที่กองทนุมีเงินฝำกตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทนุ มิให้นบัมลูค่ำของเงิน
ฝำกดงักลำ่วรวมในอตัรำสว่นตำมวรรคหนึง่ 
 
3.7.2.6 บริษัทจัดกำรอำจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจกำรใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง  ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค ำ้ประกนั หรือคูส่ญัญำ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ำรวมกนัทัง้สิน้ของกลุม่กิจกำรนัน้ไม่เกินอตัรำอย่ำงใดอย่ำง
หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัรำใดจะสงูกวำ่ 

(1) ร้อยละ 30 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2) อตัรำที่ค ำนวณได้จำกน ำ้หนกัของกลุม่กิจกำรดงักลำ่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 ของ
มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลำ่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ที่มีกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำง
และสอดคล้องกบันโยบำยกำรลงทนุของกองทนุนัน้  
 
3.7.2.7 กำรลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุม่กิจกำรใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย หรือคู่สญัญำ เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุ หำกทรัพย์สนิดงักลำ่วเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในกำรค ำนวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดักำรจะลงทนุ
หรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนัน้โดยมีมูลค่ำรวมกันทัง้สิน้เมื่อค ำนวณเฉพำะผู้ออก ผู้ สัง่จ่ำย หรือคู่สญัญำรำยนัน้ ไม่เกินผลรวมของ
น ำ้หนกัของทรัพย์สนิดงักลำ่วในตวัชีว้ดัและร้อยละ 10 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอตัรำสว่นที่ก ำหนดไว้ในข้อ 
3.7.2.3 ข้อ 3.7.2.4 หรือข้อ 3.7.2.5 แล้วแตก่รณี ก็ได้ 
 

3.7.2.8 บริษัทจัดกำรกองทนุรวมอำจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝำก บตัรเงินฝำก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ที่บุคคล
ดงัต่อไปนี ้เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย หรือคู่สญัญำ เป็นจ ำนวนที่มีมลูค่ำรวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวมในรอบระยะเวลำบญัชี หรือในรอบอำยกุองทนุรวมส ำหรับกองทนุรวมที่มีอำยนุ้อยกวำ่ 1 ปี 

(1)  ธนำคำรท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 
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(2)  ธนำคำรพำณิชย์ 
(3)  บริษัทเงินทนุ 
(4)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
(5)  บรรษัทตลำดรองสนิเช่ือที่อยูอ่ำศยั 
(6)  สถำบนักำรเงินท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 
(7)  ธนำคำรตำ่งประเทศ 

กำรค ำนวณอตัรำสว่นกำรลงทนุตำมวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคำ่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัรำสว่นดงักลำ่ว 

(1)  เงินฝำกในบญัชีเงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวม 
(2)  ทรัพย์สินท่ีคู่สญัญำในธุรกรรมกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืนโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่กองทุนรวม ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์ที่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

อตัรำสว่นตำมวรรคหนึ่งมิให้น ำมำใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลำ  6 เดือนก่อนวนัครบก ำหนดอำยโุครงกำรของกองทนุรวมที่มีอำยุ
โครงกำรตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 
 
3.7.2.9  ในกรณีที่เงินฝำกหรือตรำสำรแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ำยเงินฝำกที่กองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัรำสว่นที่ก ำหนด
ตำมข้อ 3.7.2.8 บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลำ่วให้มีมลูค่ำรวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ  45 ของ
มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ภำยใน 30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลำบญัชีนัน้ ทัง้นีจ้ะค ำนวณอตัรำสว่นกำรลงทนุหรือมี
ไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลำ่วโดยเฉลี่ยตัง้แต่วนัแรกของรอบระยะเวลำบญัชีนัน้จนถึงวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่ำเป็นไปตำมอตัรำส่วน
ดงักลำ่ว 

เมื่อบริษัทจดักำรกองทนุรวมได้ปฏิบตัิตำมวรรคหนึ่งแล้ว บริษัทจดักำรจะรำยงำนให้ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ของกองทนุรวมทรำบ
ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคำ่รวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม เพื่อให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตรวจสอบกำรปฏิบตัิดงักล่ำว ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวมแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับรำยงำนจำกบริษัทจดักำรด้วย 

ในกรณีที่บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมวรรคหนึง่ได้ ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจสัง่ให้บริษัทจดักำรเลกิกองทนุรวม
นัน้ 

 

3.7.2.10 ในกรณีที่มีเหตจุ ำเป็นและสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ อนัเนื่องมำจำกปัญหำควำมผนัผวนของ
ตลำดเงินและตลำดทนุในวงกว้ำงในรอบระยะเวลำบญัชีใด บริษัทจดักำรกองทนุรวมอำจขอผ่อนผนัต่อส ำนกังำนเพื่อไม่ต้องน ำ
กำรลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝำก บตัรเงินฝำก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ในช่วงเวลำที่เกิดควำมผนัผวนดงักล่ำวมำรวม
ค ำนวณอตัรำสว่นกำรลงทนุตำมข้อ 3.7.2.8 ได้ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีนัน้ 
 
3.7.2.11 ในกรณีของกองทุนรวมที่ประสงค์จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้น นอกจำกอตัรำส่วนที่ก ำหนดไว้ในข้อ 3.7.2 นีแ้ล้ว 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมอำจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม เมื่อรวมกนัทกุกองทนุ
รวมที่บริษัทจดักำรเป็นผู้ รับผิดชอบด ำเนินกำรต้องไมถ่ึงร้อยละ 25 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ เว้นแต่
เป็นกำรได้มำเนื่องจำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 

 

3.7.2.12 บริษัทจดักำรอำจลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง (hedging) เพื่อเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไมเ่กินมลูคำ่ควำมเสีย่งทัง้หมดที่กองทนุมีอยู่ 
 
3.7.2.13 บริษัทจดักำรจะค ำนวณอตัรำสว่นกำรลงทนุหรือมีไว้ซึง่ใบส ำคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ ตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้



  

 

กองทนุเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยำว  22  

(1) นบัมลูคำ่ที่ผู้ออกตรำสำรดงักลำ่วมีหน้ำที่ต้องช ำระตำมตรำสำรนัน้รวมในอตัรำสว่นท่ีผู้ออกตรำสำรดงักลำ่ว 

(2) นบัมลูคำ่ของหลกัทรัพย์อ้ำงอิงรวมในอตัรำสว่นท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์อ้ำงอิง โดยถือเสมือนหนึ่งวำ่กองทนุลงทนุในหลกัทรัพย์
อ้ำงอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้มูลค่ำของหลกัทรัพย์อ้ำงอิงดงักล่ำวให้ใช้มูลค่ำตำมรำคำตลำดของหลกัทรัพย์อ้ำงอิงนัน้ซึ่งคณูกบัค่ำ
เดลต้ำของใบส ำคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ 
 
3.7.2.14 กำรค ำนวณมลูค่ำกำรลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเพื่อกำรค ำนวณอตัรำส่วนกำรลงทนุตำมข้อ 3.7.2.3 
และ ข้อ 3.7.2.4 ให้นบัมลูค่ำที่คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งมีหน้ำที่ต้องช ำระตำมสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ รวมค ำนวณในอตัรำสว่นของ
บุคคลที่เป็นคู่สญัญำดงักล่ำว เว้นแต่กรณีที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสญัญำนัน้ในศูนย์ซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยล่ วงหน้ำ 
บริษัทจดักำรไมต้่องค ำนวณมลูคำ่และอตัรำสว่นตำมที่ก ำหนดในข้อดงักลำ่ว 
 
3.7.2.15 นอกจำกกำรค ำนวณตำมข้อ 3.7.2.14 แล้ว บริษัทจัดกำรจะค ำนวณอัตรำส่วนที่ผู้ ออกสินค้ำของสญัญำซือ้ขำย
ลว่งหน้ำ หรือผู้ที่ต้องช ำระหนีต้ำมข้อผกูพนัของสินค้ำ (limit of underlying issuer or third party) โดยจะค ำนวณอตัรำสว่น
เสมือนกองทนุลงทนุในสนิค้ำนัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพำะกรณีที่กำรเข้ำเป็นคูส่ญัญำในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำเป็นผลหรืออำจเป็นผล
ให้กองทนุมีควำมเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้ำหรือผู้ที่ต้องช ำระหนีต้ำมข้อผกูพนัของสินค้ำโดยให้ใช้มลูค่ำ
ตำมขนำดของสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (notional amount) เป็นมลูค่ำที่ใช้ในกำรค ำนวณเว้นแต่ในกรณีที่เป็นสญัญำออปชนั ให้
บริษัทจดักำรใช้มลูคำ่ตำมขนำดของสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (notional amount) ซึง่คณูกบัคำ่เดลต้ำของสญัญำออปชนั 
 
3.7.2.16 ในกำรค ำนวณอัตรำส่วนตำมข้อ 3.7.2.3 ข้อ 3.7.2.4 และข้อ 3.7.2.5 บริษัทจัดกำรจะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดงักล่ำวมีผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั บริษัทจดักำรจะค ำนวณอตัรำสว่นที่ผู้ออก
ทรัพย์สนิหรือผู้ที่เป็นคูส่ญัญำดงักลำ่ว หรือค ำนวณอตัรำสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั แล้วแตก่รณี ก็ได้  

(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบุคคลมำกกว่ำหนึ่งรำยเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอำวัล ผู้ สลกัหลงั หรือ ผู้ ค ำ้ประกัน บริษัทจัดกำรจะเลือก
ค ำนวณอตัรำสว่นที่ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั รำยใดรำยหนึง่ก็ได้ 

ทัง้นี ้กำรค ำนวณอตัรำสว่นที่ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนัตำมวรรคหนึ่ง จะท ำได้ต่อเมื่อบคุคลดงักลำ่วได้ท ำ
กำรรับรองตลอดไป รับอำวลัทัง้จ ำนวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อก ำหนดลบล้ำงหรือจ ำกดัควำมรับผิดของผู้
สลกัหลงั หรือค ำ้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ ำนวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 
 
3.7.2.17 ในกรณีที่กองทนุมีสทิธิในกำรซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทใดตำมสดัสว่นจ ำนวนหุ้นท่ีกองทนุถืออยู่ (right issue) หำกกำร
ใช้สิทธินัน้จะเป็นเหตุให้กองทุนลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทดงักล่ำวมีมูลค่ำเกินอตัรำส่วนที่ก ำหนดในข้อ 3.7.2 นี ้
บริษัทจัดกำรอำจซือ้หุ้นเพิ่มทุนนัน้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมอตัรำส่วนที่เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว ทัง้นี ้เฉพำะ
ภำยในช่วงระยะเวลำ 30 วนันบัแตว่นัแรกที่ผู้ ถือหุ้นหมดสทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้ 
 
3.7.2.18 ในกรณีที่ตรำสำรแหง่ทนุ  หรือตรำสำรแห่งหนี ้ในขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มำเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่ำไม่
เกินอัตรำส่วนที่ก ำหนดในข้อ 3.7.2 นี ้หำกต่อมำ ตรำสำรแห่งทุนหรือตรำสำรแห่งหนีน้ัน้ มีมูลค่ำเกินอตัรำส่วนดังกล่ำวโดยเหตุ
ดงัต่อไปนี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแก้ไขอตัรำสว่นให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดภำยใน 30 วนันบัแต่วนัที่มีกำรประกำศให้ทรำบ
ถึงเหตดุงักลำ่ว เว้นแตใ่นกรณีที่มีเหตจุ ำเป็นและสมควรโดยได้รับผอ่นผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

(1) ตรำสำรแหง่ทนุนัน้ในเวลำตอ่มำเป็นตรำสำรแหง่ทนุของบริษัทจดทะเบียนที่อยูร่ะหวำ่งแก้ไขกำรด ำเนินกำรให้เหตแุหง่กำรเพิกถอน
หมดไป หรือถกูเพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน   



  

 

กองทนุเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยำว  23  

(2) ตรำสำรแหง่หนีถ้กูปรับลดอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือ 
 
3.7.2.19 ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่ลงทนุหรือในขณะท่ีได้มำเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่ำไม่เกินอตัรำสว่นที่ก ำหนด
ในข้อ 3.7.2 นี ้หำกต่อมำมีมลูค่ำเกินอตัรำสว่นดงักลำ่วจำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจดักำรจะยงัคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน
ดงักลำ่วตอ่ไปก็ได้   

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะจดัท ำรำยงำนโดยระบช่ืุอ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตำมวรรคหนึ่ง และวนัที่ทรัพย์สิน
นัน้มีมลูค่ำเกินอตัรำส่วนกำรลงทุนที่ก ำหนดพร้อมสำเหต ุและสง่รำยงำนดงักลำ่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทรำบ
ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่ำเกินอตัรำสว่นที่ก ำหนด พร้อมทัง้จดัท ำส ำเนำรำยงำนดงักลำ่วไว้ที่บริษัทจดักำร
เพื่อให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้ 
 

3.7.2.20 ในกรณีที่กำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม เมื่อรวมกันทกุกองทนุรวมที่บริษัทจดักำรเป็นผู้ รับผิดชอบด ำเนินกำรเกินกว่ำร้อยละ 25 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

(1) ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมประกำศที่ก ำหนดให้บริษัทจดักำรสำมำรถรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นได้ 

(2) งดเว้นกำรใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจ ำนวนที่เกินอตัรำส่วนกำรลงทุนดงักล่ำว เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ ำเป็นและสมควรโดย
ได้รับกำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ 

(3) กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และกำรได้มำซึ่งหุ้นของบริษัทดงักล่ำว เป็นผลให้กองทุนได้มำหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทนัน้จนถึงหรือข้ำมจุดที่ต้องท ำค ำเสนอซือ้ บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรเพื่อให้ได้รับกำรยกเว้นกำรท ำค ำเสนอซือ้โดยกำรลด
สดัสว่นกำรถือหุ้น หรือลดกำรมีอ ำนำจควบคมุ หรือยื่นค ำขอผ่อนผนักำรท ำค ำเสนอซือ้ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ำกิจกำร ทัง้นี ้กำรลด
สดัสว่นกำรถือหุ้นดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะลดสดัสว่นตำมสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทนุได้มำจำกกำรรับ
ช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 
 

3.7.2.21 ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่ลงทนุหรือในขณะท่ีได้มำเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่ำไม่เกินอตัรำสว่นที่ก ำหนด
ในข้อ 3.7.2 นี ้หำกตอ่มำมีมลูคำ่เกินอตัรำสว่นดงักลำ่วโดยไมเ่ข้ำลกัษณะตำมข้อ 3.7.2.8 ข้อ 3.7.2.17 ถึงข้อ 3.7.2.20 และกำร
เกินตรำสว่นดงักลำ่วมิได้เกิดจำกกำรลงทนุหรือได้ทรัพย์สนิมำเพิ่มเติม บริษัทจดักำรจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดังกลำ่วตอ่ไปก็ได้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะจดัท ำรำยงำนโดยระบช่ืุอ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตำมวรรคหนึ่ง และวนัที่ทรัพย์สิน
นัน้มีมลูคำ่เกินอตัรำสว่นท่ีก ำหนดพร้อมสำเหต ุและสง่รำยงำนดงักลำ่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทรำบภำยใน 3 วนั
ท ำกำรนบัแต่วนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่ำเกินอตัรำส่วนที่ก ำหนด พร้อมทัง้จัดท ำส ำเนำรำยงำนดงักล่ำวไว้ที่บริษัทจัดกำรเพื่อให้
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้ 

 
4.  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล :    

      ไมจ่่ำย                                             จ่ำย 
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หลกัเกณฑ์กำรจ่ำยเงินปันผล : 

(1) ในแต่ละรอบปีบญัชีของกองทนุ บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลปีละ 1 ครัง้ โดยจะท ำกำรปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และพิจำรณำอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล ในวนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนพฤษภำคมของทกุปี 
 
(2) บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลเมื่อกองทนุมีก ำไรสะสม และจะต้องไมท่ ำให้กองทนุมีผลขำดทนุสะสมขึน้ในงวดปี
บญัชีที่มีกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลของกองทนุในแตล่ะครัง้ให้เลอืกจ่ำยให้เป็นไปตำมเกณฑ์อยำ่งใดอยำ่งหนึง่
ดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) จ่ำยจำกเงินปันผลหรือดอกเบีย้รับท่ีได้รับจำกทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(2.2) จ่ำยได้ไมเ่กินร้อยละ 30 ของก ำไรสะสมดงักลำ่ว หรือก ำไรสทุธิในงวดบญัชีที่จะจ่ำยเงินปันผลนัน้ แล้วแต่จ ำนวนใดจะ
ต ่ำกวำ่ 
 
(3) บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะไมจ่่ำยเงินปันผล หรือจ่ำยเงินปันผลในอตัรำที่บริษัทจดักำรเห็นสมควรในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(3.1) บริษัทจดักำรจะไม่จ่ำยเงินปันผลในกรณีที่เงินปันผลที่ค ำนวณได้ (ตำมหลกัเกณฑ์ที่ระบไุว้ข้ำงต้น) มีมลูค่ำต ่ำกว่ำ หรือ
เทำ่กบั 0.01 บำทตอ่หนว่ยลงทนุ  

(3.2) บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลในอตัรำใหม่ที่เหมำะสมหรือพิจำรณำไม่จ่ำยเงินปันผลในกรณี เมื่อน ำเงินปันผล
ตอ่หนว่ยที่จะจ่ำยตำมอตัรำข้ำงต้นมำหกัจำกมลูคำ่หนว่ยลงทนุ ณ วนัท ำกำรก่อนปิดสมดุทะเบียนแล้วท ำให้มลูค่ำหน่วยลงทนุที่
ค ำนวณได้ตำมวิธีกำรดงักลำ่วมีมลูคำ่ต ่ำกวำ่มลูคำ่ที่ตรำไว้  
 
(4) ในกรณีที่มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ จะถกูจ ำกดัสิทธิรับเงินปันผล
ในส่วนที่เกินนัน้ เว้นแต่เป็นกรณีกำรเกินสดัส่วนกำรถือหน่วยลงทุนที่มิได้เกิดจำกกำรได้หน่วยลงทุนมำเพิ่มเติม  หรือกรณีเข้ำ
ข้อยกเว้นข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทุน ตำมประกำศคณะกรรมก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ำกัดกำรถือ
หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่ของบริษัทจดักำร  

บริษัทจัดกำรจะยกเงินปันผลในส่วนที่ถือเกินข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทุนนัน้ให้เป็นรำยได้ของแผ่นดิน ทัง้นี ้ในระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรำยได้ของแผ่นดิน บริษัทจัดกำรจะจัดท ำบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดังกล่ำวออกจำก
ทรัพย์สนิอื่นของกองทนุรวม โดยไมน่ ำมำรวมค ำนวณเป็นมลูคำ่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

 
5.  การรับช าระหนีเ้พื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สนิอื่น :  

หำกมีกำรผิดนดัช ำระหนีห้รือมีพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่ สำมำรถ
ช ำระหนีไ้ด้ บริษัทจดักำรจะรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกันและมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทนุรวมตำมประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจดักำรกองทนุรวมในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิ
เรียกร้องผิดนดัช ำระหนี ้ดงันี ้ 
 

5.1 กรณีที่บริษัทจดักำรได้บนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
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5.1.1 เมื่อมีกำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ถือหน่วยลงทนุทกุรำยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดกำรได้บันทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้ มีสิทธิในเงินได้สุทธิจำก
ทรัพย์สนิท่ีได้จำกกำรรับช ำระหนี ้ 
 
5.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมำจำกกำรรับช ำระหนี ้บริษัทจดักำรจะไม่น ำทรัพย์สินดงักลำ่วและเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้
จำกกำรรับช ำระหนี ้มำรวมค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม และจะจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีใ้น
โอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำได้โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิใน
เงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีต้กลงรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักลำ่วแทนเงิน ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์และ
วิธีกำรที่สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก .ล.ต.  

ในระหว่ำงที่บริษัทจัดกำรยังไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี ้บริษัทจัดกำรอำจจัดหำผลประโยชน์จำก
ทรัพย์สนินัน้ได้ และในกรณีที่มีคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สนิ บริษัทจดักำรจะจ่ำยจำกเงินส ำรอง รำยได้หรือผลประโยชน์ที่ได้
จำกกำรบริหำรทรัพย์สนินัน้  
 
5.1.3 เมื่อมีเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจัดกำรจะเฉลี่ยเงินไ ด้สทุธิ
จำกทรัพย์สนิท่ีได้จำกกำรรับช ำระหนีค้ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงินได้สทุธินัน้ภำยใน 45 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่มี
เงินได้สทุธิ และจะแจ้งรำยละเอียดเก่ียวกบักำรเฉลีย่เงินคืนไปยงัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่
วนัถดัจำกวนัที่บริษัทจดักำรได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลำกำรเฉลี่ยเงินคืนเป็น
อยำ่งอื่น  
 
5.1.4 เมื่อมีกำรบนัทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมำปรำกฎว่ำกองทนุรวมได้รับช ำระหนีต้ำม
ตรำสำรแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลำ่วเป็นเงิน บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมควำมในข้อ 5.1.3 โดยอนโุลม  
 

5.2  กรณีที่บริษัทจดักำรไมไ่ด้บนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  

5.2.1 ก่อนกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บริษัทจดักำรจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้ำงมำกซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด หรือได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นพร้อมเหตผุลว่ำ
ในขณะนัน้กำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิดงักลำ่วเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมำกกวำ่กำรถือหรือมีไว้ซึ่งตรำสำรแห่งหนีห้รือ
สทิธิเรียกร้องนัน้  

ในกำรขอควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตำมวรรคหนึ่ง บริษัทจัดกำรจะระบุรำยละเอียดเก่ียวกับ
ทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมจะได้จำกกำรรับช ำระหนี ้มลูคำ่ของทรัพย์สนิ ประมำณกำรคำ่ใช้จ่ำย พร้อมเหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำร
รับช ำระหนี ้ 
 
5.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สนิมำจำกกำรรับช ำระหนี ้บริษัทจดักำรจะน ำทรัพย์สินดงักลำ่วมำรวมค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวมโดยจะก ำหนดรำคำทรัพย์สนินัน้เพื่อใช้ในกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ์และวธีิกำรที่
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สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และจะด ำเนินกำรกบัทรัพย์สิน
ดงักลำ่วดงันี ้ 

(1)  กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที่กองทนุรวมสำมำรถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดักำรอำจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลำ่วต่อไปเพื่อ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้  

(2)  กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สำมำรถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดกำรจะจ ำหน่ำยทรัพย์สินดงักล่ำวใน
โอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำได้โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั และในระหว่ำงที่บริษัทจัดกำรยงัไม่สำมำรถ
จ ำหนำ่ยทรัพย์สนิดงักลำ่ว บริษัทจดักำรอำจจดัหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สนิดงักลำ่ว  

ในกรณีที่มีคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สนิ บริษัทจดักำรจะจ่ำยจำกทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 

5.3  ในกรณีที่มีพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด้ บริษัทจดักำร
กองทนุรวมจะด ำเนินกำรให้ผู้ ถือหน่วยทกุรำยที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที่มีพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรแห่ง
หนีห้รือลกูหนีต้ำมสทิธิเรียกร้องจะไมส่ำมำรถช ำระหนีไ้ด้ เป็นผู้มีสทิธิในเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สนิอื่นที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีก็้ได้   

ทัง้นี ้ในกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว บริษัทไม่ต้องน ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้มำรวมค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวม 

เง่ือนไขเพิ่มเติม :  

- บริษัทจัดกำรจะรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกันและมิใช่หลกัประกันเพื่อกองทุนรวมตำมประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดกำรกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ ออกตรำสำรแห่งหนีห้รือลูกหนีต้ำมสิทธิ
เรียกร้องผิดนดัช ำระหนี ้และ/หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้องกบักำรรับช ำระหนีด้้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นของกองทนุ ทัง้นี ้เว้นแตก่รณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกำศ ก ำหนด สัง่กำร 
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่ำงอื่น บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนัน้ โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว 

- ในกำรเฉลี่ยเงินคืนในแต่ละครัง้ตำมข้อ 5.1.3 หำกบริษัทจดักำรมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่ำเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำก
กำรรับช ำระหนีไ้มคุ่้มกบัภำระคำ่ใช้จ่ำยในกำรเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรอำจน ำเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่
ได้จำกกำรรับช ำระหนีด้งักลำ่วไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกที่กำรเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะคุ้มกบัภำระคำ่ใช้จ่ำยก็ได้ ทัง้นี ้
หำกได้มีกำรจ ำหนำ่ยทรัพย์สนิท่ีได้จำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นจนครบถ้วนแล้วและปรำกฏว่ำเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่
ได้จำกกำรรับช ำระหนีน้ัน้ไมคุ่้มกบัภำระคำ่ใช้จ่ำยในกำรเฉลีย่เงินคืน บริษัทจดักำรอำจน ำเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สนิท่ีได้จำกกำรรับ
ช ำระหนีด้งักลำ่วมำรวมค ำนวณเป็นมลูค่ำทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมก็ได้  

 
6.  ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เกบ็รักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม :  

6.1.  ช่ือ ที่อยู ่และหมำยเลขโทรศพัท์ของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ช่ือ : ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน)  

ที่อยู ่ : เลขที่ 3000 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
 โทรศพัท์ 0-2242-3902-7 
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ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มีคุณสมบตัิเป็นไปตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ว่ำด้วย
คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์  

 

6.2.  เง่ือนไขกำรเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

บริษัทจดักำรจะเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทัง้หมดดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้โดยได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก่อน  

(1) เมื่อบริษัทจดักำรหรือผู้ดแูลผลประโยชน์มีควำมประสงค์จะบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยบอกกลำ่วให้
อีกฝ่ำยหนึง่ทรำบลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวำ่ 90 วนั  

(2) ในกรณีที ่บริษัทจ ัดกำรหรือผู้ ด ูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบ ัติตำมหน้ำที ่ และควำมรับผิดชอบที ่ไ ด้ตกลงไว้ผู้ ด ูแล
ผลประโยชน์หรือบริษัทจัดกำรอำจบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ ด ูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่ำวให้อีกฝ่ำยหนึ่งทรำบ
ล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อักษรเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน  

(3)  ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในกำรจดักำรโครงกำรหรือมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์หรือประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์หรือประกำศของส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์หรือกรณีอื ่นใดอนัจะมีผลให้บริษัทจดักำรและผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่
สำมำรถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญำ ให้สอดคล้องกบักฎหมำย และประกำศดงักลำ่ว ทัง้นีเ้นื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ดงักลำ่ว มีผลให้เป็นกำรเพิ่มภำระหน้ำที่แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ำที่ดงักลำ่วต่อไป 
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้โดยบอกกลำ่วให้บริษัทจดักำรทรำบลว่งหน้ำเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 90 วนั  

(4) ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติโดยเสยีงข้ำงมำกซึง่คิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุ
ที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุเรียกร้องให้มีกำรเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  

(5)  ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ขำดคณุสมบตัิข้อหนึ่งข้อใดตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์วำ่ด้วยคณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดักำร
แก้ไขให้ถกูต้องภำยใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีบริษัทจดักำรตรวจพบหรือปรำกฏจำกกำรตรวจสอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และบริษัทจัดกำรจะแจ้งกำรแก้ไขดงักล่ำวให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ทรำบภำยใน 3 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัท่ีได้แก้ไขเสร็จสิน้  

ในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์มิได้ท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำดังกล่ำว  บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรขออนุญำต
เปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ภำยใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดั
จำกวนัท่ีครบก ำหนดเวลำให้แก้ไข และเมื่อได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แล้ว
บริษัทจดักำรจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหมแ่ทนโดยพลนั ทัง้นี ้เว้นแตส่ ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์จะสัง่เป็นอยำ่งอื่น 

(6)  ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์น ำข้อมลูต่ำง ๆ ที่เก่ียวกบักำรจดักำรกองทนุ หรือข้อมลูอื่นที่เก่ียวข้องกบักองทนุไปเปิดเผย 
หรือใช้ในทำงที่ก่อหรืออำจจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกองทนุหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดักำร
สำมำรถบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี  ้ กำรบอกเลิกสญัญำจะต้องบอกกล่ำวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทรำบ
ลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวำ่ 15 วนั  
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(7) กรณีอื่นๆ ตำมที่ระบไุว้ในสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เนื่องจำกพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก ำหนดให้กองทนุต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์ ดงันัน้ ในกรณีที่
ผู้ดแูลผลประโยชน์หมดหน้ำที่ลงตำมข้อ 6.2 “เง่ือนไขกำรเปลี่ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ ”ผู้ดแูลผลประโยชน์นัน้ต้องท ำหน้ำที่ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่ำงสมบูรณ์จนกว่ำกำรจัดกำรโอนทรัพย์สินและเอกสำรทัง้หมดของกองทุนนัน้ตลอดจนถึง
กำรด ำเนินกำรอื่นใดที่จ ำเป็นเพื่อให้กำรโอนทรัพย์สินและเอกสำรทัง้หลำยเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหม่
จะเสร็จสิน้ และผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหม่สำมำรถท ำหน้ำที่ได้ทนัทีเว้นแต่บริษัทจดักำรหรือผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยจะมีค ำสัง่
เป็นอยำ่งอื่น  
 
6.3.  สถำนท่ีเก็บรักษำทรัพย์สนิกองทนุรวม :  

ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่ 3000 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท์ 0-2242-3902-7 

และ/หรือ ที่บริษัทศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือบริษัทศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ในประเทศต่ำงๆหรือที่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ที่บริษัทจดักำรจะแตง่ตัง้ขึน้  

 
7.  ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี :  

นำยประวิทย์ วิวรรณธนำนุตร์ หรือ นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล หรือ นำยเทอดทอง เทพมงักร หรือ นำยบรรจง พิชญประสำธน์ 
หรือ นำยวิชยั รุจิตำนนท์ หรือ นำยอดุม ธนรัูตน์พงศ์ หรือ นำงสำว ชมภนูชุ  แซแ่ต้ หรือนำยไกรสทิธ์ิ ศิลปมงคลกลุ 

รำยละเอียดเพิม่เตมิ (ผู้สอบบญัชี) : 

นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ หรือ นำยวิชยั รุจิตำนนท์ 
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกดั 
100/72 ชัน้ท่ี 22 อำคำรวอ่งวำนชิ บี ห้องเลขที่ 100/2 ถ.พระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10320  
โทร.0-2645-0107-9 โทรสำร 0-2645-0110 

หรือ นำยอดุม ธนรัูตน์พงศ์ หรือ นำยประวิทย์ วิวรรณธนำนตุร์ หรือ นำยเทอดทอง เทพมงักร  หรือ นำงสำวชมภนูชุ แซ่แต้ หรือ 
นำยบรรจง พิชญประสำธน์ หรือ นำยไกรสทิธ์ิ ศิลปมงคลกลุ  
บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั 
100/19 ชัน้ 14 อำคำรวอ่งวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020 

หรือบคุคลอื่นท่ีได้รับควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งให ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ  
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8.  ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน:  

ช่ือ  :  บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ที่อยู ่ :  ชัน้ 23A, 25 อำคำรเอเซียเซ็นเตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33 
  ถนนสำทรใต้  แขวงทุง่มหำเมฆ  เขตสำทร  กรุงเทพมหำนคร 10120 

โทรศพัท์ 0-2786-2222   โทรสำร 0-2786-2377 
 www.uobam.co.th 

หรือบคุคลอื่นที่ได้รับอนญุำตให้บริกำรเป็นนำยทะเบียนหลกัทรัพย์จำกคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์โดยบริษัท
จดักำรจะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ทรำบ 

 
9.  ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจ าหน่าย :  

 ไมม่ี  
 
10.  ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื :  
จะระบภุำยหลงั 

หมำยเหต ุ: 

บริษัทจัดกำรอำจแต่งตัง้ผู้ สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกกำรแต่งตัง้ผู้ สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนใน
ภำยหลงั โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งกำรแตง่ตัง้หรือยกเลิกกำรแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ทรำบทกุครัง้ ในกรณีของกำรแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติม  ผู้สนบัสนนุ
กำรขำยหรือรับซือ้คืนดังกล่ำวอำจเป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ได้ให้ควำมเห็นชอบเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนของกองทนุ  โดยผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้
คืนที่ได้รับกำรแต่งตัง้จะต้องปฏิบตัิงำนได้ภำยใต้ระบบงำนเดียวกันกบัผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ปฏิบตัิหน้ำที่อยู่ก่อน
แล้ว  

 
11.  ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน :  

ไมม่ี  

หมำยเหต ุ:  

บริษัทจดักำรอำจแตง่ตัง้ผู้ เช่ียวชำญทำงด้ำนธุรกิจและกำรลงทนุ ให้เป็นที่ปรึกษำกำรลงทนุของบริษัทจดักำรหรือกองทนุเพื่อให้
ค ำแนะน ำในเร่ืองต่ำง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับกำรลงทุนและกำรบริหำรจัดกำรกองทุน  เพื่อให้บริหำรจัดกำรกองทุนเป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธิภำพและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ที่ปรึกษำกำรลงทนุท่ีบริษัทจดักำรอำจจะแตง่ตัง้ขึน้ดงักลำ่วนัน้ จะไมม่ีอ ำนำจควบคมุ
กำรด ำเนินงำนของบริษัทจดักำรแตอ่ยำ่งใด โดยเมื่อบริษัทจดักำรแตง่ตัง้ที่ปรึกษำกำรลงทนุแล้ว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจ้ง
ช่ือที่ปรึกษำกำรลงทนุดงักลำ่วไปยงัส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ตอ่ไป 

 

 

http://www.uobam.co.th/
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12.  ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน :  

ไมม่ี  

หมำยเหต ุ:  

บริษัทจดักำรอำจแต่งตัง้ที่ปรึกษำกองทนุ อำทิเช่น ผู้ เช่ียวชำญด้ำนธุรกิจและกำรลงทนุ ผู้ เช่ียวชำญด้ำนกฎหมำย  ผู้ เช่ียวชำญ
ด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ง เป็นต้น ให้เป็นท่ีปรึกษำของกองทนุตลอดจนให้ค ำแนะน ำในเร่ืองต่ำง ๆ แก่กองทนุ  เพื่อให้กำรบริหำร
จดักำรกองทนุเป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ที่ปรึกษำกองทนุท่ีบริษัทจดักำรอำจจะแตง่ตัง้ขึน้ดงักลำ่ว
นัน้ จะไม่มีอ ำนำจควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรแต่อย่ำงใด  โดยเมื่อบริษัทจัดกำรแต่งตัง้ที่ปรึกษำกองทุนแล้ว 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจ้งช่ือที่ปรึกษำดงักลำ่วไปยงัส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ตอ่ไป 

 
13.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

13.1. วิธีกำรขอรับหนงัสอืชีช้วน ใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ และวนัเวลำท ำกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุ  
 
13.1.1 วิธีกำรขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบค ำขอเปิดบญัชีกองทุน และคู่มือภำษีเก่ียวกับ กำรลงทุนใน
กองทนุรวมหุ้นระยะยำว 

ผู้สนใจลงทนุในหน่วยลงทนุของ “กองทนุเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยำว” สำมำรถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลู
ส ำคญั หนงัสอืชีช้วนเสนอขำยหนว่ยลงทนุ ใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ และคู่มือภำษี - กองทนุรวมหุ้นระยะยำว 
ได้ที่บริษัทจดักำร ผู้จดัจ ำหน่ำย (ถ้ำมี) หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) ตำมวนั เวลำ เปิดท ำกำรของบริษัทจดักำร 
ทัง้นี ้ตัง้แต ่วนัท่ี 21 พฤศจิกำยน 2548   
 

13.1.2  วนัเวลำท ำกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดักำรจะท ำกำรเปิดให้มีกำรจองซือ้หน่วยลงทนุ “กองทนุเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยำว” ตัง้แต่วนัที่ 21 พฤศจิกำยน 
2548 ถึงวนัท่ี 9 ธนัวำคม 2548 ระหวำ่งเวลำ 8.30 น. ถึงเวลำ 15.30 น.  
 

13.2. วิธีกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

13.2.1 กำรก ำหนดรำคำขำยหรือรำคำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

รำคำขำยหนว่ยลงทนุ   =    10 บำท + คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี)  
 
13.2.2 วิธีกำรเสนอขำยหรือสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

13.2.2.1 วิธีกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 

ก) ขัน้ตอนและวิธีกำร 

(1) ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุแตล่ะรำยสำมำรถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำร ผู้ จดัจ ำหนำ่ย (ถ้ำมี) หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ำมี) ได้ตำมวนัเวลำ ที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน โดยจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นมลูค่ำไม่ต ่ำกว่ำ 10,000 บำท (หนึ่งหมื่น
บำท) [เป็นมลูคำ่ที่รวมคำ่ธรรมเนียมแล้ว (ถ้ำมี)]  
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(2) ผู้สัง่ซือ้จะต้องช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุและคำ่ธรรมเนียมจนเต็มตำมจ ำนวนที่ซือ้ให้แก่บริษัทจดักำร ผู้จดัจ ำหน่ำย หรือ 
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน และกรอกรำยละเอียดตำ่งๆ ในใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ และใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถกูต้อง
ครบถ้วนชดัเจน     

(3) ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีมีถ่ินฐำนอยูใ่นประเทศตำ่งๆ จะต้องเป็นผู้ รับภำระในเร่ืองของข้อก ำหนด กฎระเบียบ และภำษีตำ่ง ๆ 
ทีเ่ก่ียวเนื่องกบักำรลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุเอง  

(4) ส ำหรับผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ียงัไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ ถือหน่วยลงทุน กับบริษัทจัดกำร จะต้องเปิดบญัชี
กองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อน  

ทัง้นี ้ในกำรซือ้หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยำวเป็นครัง้แรก บริษัทจดักำร และผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) จะ
จดัให้มี / แจกจ่ำยคู่มือภำษีกองทนุรวมหุ้นระยะยำวให้กับผู้ลงทนุซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องศึกษำและปฏิบตัิตำมเพื่อให้ได้รับ
สทิธิประโยชน์ทำงภำษีจำกกำรลงทนุในกองทนุ 

 

ข) กำรรับช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

(1) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช ำระเงินค่ำซือ้ครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่สัง่ซือ้ โดยช ำระเป็นเงินสด เช็ค ดรำฟต์ ตัว๋แลกเงินธนำคำร 
หรือค ำสัง่หกับญัชีธนำคำร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดักำรยอมรับ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัที่ตำมวนัที่ที่สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพำะ
สัง่จ่ำยเพื่อบญัชีเงินฝำกที่บริษัทจดักำรเปิดไว้เพื่อกำรนี  ้โดยระบช่ืุอ ที่อยู่และหมำยเลขโทรศพัท์ของผู้สัง่ซือ้ลงบนด้ำนหลงัของ
เช็คเพื่อควำมสะดวกในกำรติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

กรณีสัง่ซือ้ด้วยวิธีอื่นที่มิใช่เงินสด ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัที่ให้บริษัทจดักำรสำมำรถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลำกำรเสนอขำย
ครัง้แรกจะสิน้สดุลง  

(2) หลงัจำกที่บริษัทจดักำร ผู้จดัจ ำหน่ำย หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนได้รับกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ พร้อมทัง้เงินค่ำ
ซือ้หน่วยลงทนุจำกผู้สัง่ซือ้แล้ว บริษัทจดักำร ผู้จดัจ ำหน่ำย หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนจะออกส ำเนำใบค ำสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐำน  

(3) ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็ค ดรำฟต์ ตัว๋แลกเงินธนำคำรซึ่งไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้
ในวนัท่ีสัง่ซือ้ ไมว่ำ่ด้วยเหตผุลใดก็ตำม บริษัทจดักำรจะถือวำ่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท ำกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท ำกำรที่สำมำรถ
เรียกเก็บเงินได้  

ในกรณีที่วนัท ำกำรที่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้นัน้เป็นวนั และ/หรือ เวลำที่ลว่งเลยจำกช่วงระยะเวลำกำรเสนอขำยไปแล้ว บริษัทจดักำร
ขอสงวนสทิธิที่จะระงบักำรขำยหนว่ยลงทนุของผู้สัง่ซือ้นัน้ 

ในกรณีที่เช็ค ดรำฟต์ หรือตัว๋แลกเงินธนำคำรดงักลำ่วถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงินจำกธนำคำรของผู้สัง่ซือ้ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิ
ที่จะระงบักำรขำยหนว่ยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้นัน้  

(4)  ในกำรช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องช ำระค่ำหน่วยลงทนุด้วยเงินจนเต็มค่ำ จะหกักลบลบหนีก้บั
บริษัทจัดกำรไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทนุขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหนึ่งเพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอื่นที่
บริษัทจดักำรเป็นผู้ รับผิดชอบด ำเนินกำร บริษัทจดักำรอำจด ำเนินกำรให้มีกำรหกักลบลบกนัก็ได้  

(5) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ท ำกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และได้ช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนเต็มตำมจ ำนวน แล้วจะเพิกถอนกำรสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุ และ/หรือขอคืนเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนมุตัิจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  
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13.2.2.2 วิธีกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นเคร่ืองฝำกถอนเงินอตัโนมตัิ (ATM) 

ก) ขัน้ตอนและวิธีกำร  

(1) ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผ่ำนเคร่ืองฝำกถอนเงินอตัโนมตัิ (ATM) สำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ทกุวนัผ่ำน
เคร่ือง ATM โดยปัจจุบนั ผู้สัง่ซือ้สำมำรถท ำรำยกำรผ่ำนเคร่ือง ATM ของ 4 ธนำคำร คือ ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำร
กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) และธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน)  

ทัง้นี ้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยช่ือธนำคำรที่เปิดให้บริกำรนี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบ โดยติด
ประกำศไว้ ณ ท่ีเปิดเผยของบริษัทจดักำร และผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืน 

ส ำหรับผู้สัง่ซือ้ที่ยงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดักำรมำก่อน จะต้องด ำเนินกำรเปิดบญัชีกองทนุ 
และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยต้องมีเอกสำรตำมข้อ 13.7 “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” แนบ เพื่อขอรับเลข
ประจ ำตวัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ส ำหรับใช้ในกำรท ำรำยกำรสัง่ซือ้ผำ่นเคร่ือง ATM 

ทัง้นี ้ในกำรซือ้หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยำวเป็นครัง้แรก บริษัทจดักำร และผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) จะ
จัดให้มี / แจกจ่ำยคู่มือภำษี – กองทุนรวมหุ้นระยะยำวให้กับผู้ลงทุนซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษำและปฏิบตัิตำมเพื่อให้
ได้รับสทิธิประโยชน์ทำงภำษีจำกกำรลงทนุในกองทนุ 

(2) ผู้สัง่ซือ้จะต้องท ำรำยกำรสัง่ซือ้ผ่ำนเคร่ือง ATM ของธนำคำรที่ผู้สัง่ซือ้ถือบตัร ATM ของธนำคำรนัน้ ๆ และปฏิบตัิตำมขัน้ตอน
กำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหน้ำจอของเคร่ือง ATM จนเสร็จสมบรูณ์ โดยระบเุลขประจ ำตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ เลขที่บญัชีธนำคำรของกองทนุ
ในกำรรับช ำระคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ รหสักองทนุ จ ำนวนเงินที่สัง่ซือ้ และข้อมลูอื่นที่ก ำหนดโดยธนำคำร หรือบริษัทจดักำร 

เมื่อท ำรำยกำรเรียบร้อยแล้ว เคร่ือง ATM จะออกใบบนัทึกรำยกำรให้ผู้สัง่ซือ้ โดยใบบนัทึกรำยกำรดงักลำ่วเป็นเพียงเอกสำร
บนัทึกรำยกำรเท่ำนัน้ ไม่ถือเป็นหลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรอย่ำงสมบรูณ์ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะถือเอำหลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กับ
บริษัทจดักำร เป็นหลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรท่ีสมบรูณ์และอ้ำงอิงได้   

(3) ในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตำมมลูค่ำขัน้ต ่ำกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่ได้ระบุในโครงกำร เว้นแต่
ได้รับกำรผอ่นผนัจำกบริษัทจดักำร 

ส ำหรับจ ำนวนเงินสงูสดุตอ่ครัง้ในกำรสัง่ซือ้นัน้ จะขึน้อยูก่บัข้อก ำหนดของแตล่ะธนำคำร 
 
ข) กำรรับช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

(1) ในกรณีที่วนัท ำกำรที่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้นัน้เป็นวนั และ/หรือเวลำที่ลว่งเลยจำกช่วงระยะเวลำกำรเสนอขำยไปแล้ว 
บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะระงบักำรขำยหนว่ยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้นัน้ 

(2) ค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดกำรได้เรียกเก็บเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ ำนวน  และได้รับเอกสำร
หลกัฐำนจนครบถ้วนแล้ว อนึง่ ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นบริกำรดงักลำ่ว อำจมีภำระคำ่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้องของธนำคำร โดยเป็น
คำ่ธรรมเนียมตำมอตัรำ เง่ือนไขที่แตล่ะธนำคำรพำณิชย์เรียกเก็บ 
 

ค) เง่ือนไขกำรใช้บริกำรผำ่นเคร่ืองฝำกถอนเงินอตัโนมตัิ (ATM) 

(1) ในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำน ATM 

ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่ำ่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุำตจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  
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(2) เอกสำรใบบนัทกึรำยกำรท่ีออกจำกเคร่ือง ATM สำมำรถใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรได้เทำ่นัน้ บริษัทจดักำรขอ
สงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมูลเวลำกำรท ำรำยกำรของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน  ภำยใต้หลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจดักำร เป็น
หลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรท่ีสมบรูณ์และใช้อ้ำงอิงได้  

(3) ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำกระบบกำรให้บริกำร  หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษัทจัดกำร  
บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรแก้ไขกรณีดงักล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบ
เหตกุำรณ์ ดงักลำ่วแล้วแตก่รณี 
 

13.2.2.3 วิธีกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นบริกำรออนไลน์ของธนำคำรพำณิชย์  

ก) ขัน้ตอนและวิธีกำร  

(1) ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นบริกำรออนไลน์ของธนำคำรพำณิชย์  สำมำรถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ทกุวนัผำ่น 
Website ของธนำคำร โดยปัจจบุนั ผู้สัง่ซือ้สำมำรถท ำรำยกำรผ่ำนบริกำรออนไลน์ ของ 4 ธนำคำร คือ ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด 
(มหำชน) ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) และธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 
ทัง้นี ้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยช่ือธนำคำรที่เปิดให้บริกำรนี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบ โดยติด
ประกำศไว้ ณ ท่ีเปิดเผยของบริษัทจดักำร และผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืน 

ส ำหรับผู้สัง่ซือ้ที่ยงัไม่เคยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรมำก่อน จะต้องด ำเนินกำรเปิดบญัชี
กองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยต้องมีเอกสำรตำมข้อ 13.7 “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” แนบ เพื่อขอรับเลข
ประจ ำตวัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (Unitholder ID) ส ำหรับใช้ในกำรท ำรำยกำรสัง่ซือ้ผำ่นบริกำรออนไลน์ของธนำคำรพำณิชย์ 

ทัง้นี ้ในกำรซือ้หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยำวเป็นครัง้แรก บริษัทจดักำร และผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) จะ
จดัให้มี / แจกจ่ำยคูม่ือภำษี – กองทนุรวมหุ้นระยะยำวให้กบัผู้ลงทนุซึง่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องศกึษำและปฏิบตัิตำมเพื่อให้ได้รับ
สทิธิประโยชน์ทำงภำษีจำกกำรลงทนุในกองทนุ 
 
(2) ผู้สัง่ซือ้จะต้องท ำรำยกำรสัง่ซือ้ผ่ำนบริกำรออนไลน์ของธนำคำรที่ผู้สัง่ซือ้มีบญัชีอยู่เท่ำนัน้  โดยผู้สัง่ ซือ้จะต้องสมคัรใช้
บริกำรออนไลน์กบัธนำคำรตำมขัน้ตอนกำรสมคัรใช้บริกำรที่แต่ละธนำคำรก ำหนด เพื่อขอรับรหสัประจ ำตวัผู้ ใช้บริกำรออนไลน์ 
(USER ID) และรหสัผำ่น (Password) ที่ธนำคำรจะเป็นผู้ออกให้หลงัจำกธนำคำรอนมุตัิกำรขอใช้บริกำร    
 
(3) ผู้สัง่ซือ้จะต้องปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรที่ระบบออนไลน์ระบุ จนเสร็จสมบรูณ์ โดยระบรุหสัประจ ำตวัผู้ ใช้บริกำร
ออนไลน์ (USER ID) รหสัผ่ำน (Password) เลขประจ ำตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ (Unitholder ID) เลขที่บญัชีธนำคำรของกองทนุใน
กำรรับช ำระคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ รหสักองทนุ จ ำนวนเงินท่ีสัง่ซือ้ และข้อมลูอื่นท่ีก ำหนดโดยธนำคำร หรือบริษัทจดักำร 

เมื่อท ำรำยกำรเรียบร้อยแล้ว ผู้สัง่ซือ้สำมำรถสัง่พิมพ์ใบบนัทึกรำยกำรได้จำกระบบออนไลน์ โดยใบบนัทึกรำยกำรดงักลำ่วเป็น
เพียงเอกสำรบนัทึกรำยกำรเท่ำนัน้ ไม่ถือเป็นหลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรอย่ำงสมบรูณ์ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะ ถือเอำหลกัฐำนที่
ปรำกฏอยูก่บับริษัทจดักำร เป็นหลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรท่ีสมบรูณ์และอ้ำงอิงได้   
 
(4) ในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตำมมลูค่ำขัน้ต ่ำกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่ได้ระบุในโครงกำร เว้นแต่
ได้รับกำรผอ่นผนัจำกบริษัทจดักำร 

ส ำหรับจ ำนวนเงินสงูสดุตอ่ครัง้ในกำรสัง่ซือ้นัน้ จะขึน้อยูก่บัข้อก ำหนดของแตล่ะธนำคำร 
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ข) กำรรับช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

(1) ในกรณีที่วนัท ำกำรที่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้นัน้เป็นวนั และ/หรือเวลำที่ลว่งเลยจำกช่วงระยะเวลำกำรเสนอขำยไปแล้ว 
บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะระงบักำรขำยหนว่ยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้นัน้ 

 

(2) ค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดกำรได้เรียกเก็บเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ ำนวน  และได้รับเอกสำร
หลกัฐำนจนครบถ้วนแล้ว อนึง่ ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นบริกำรดงักลำ่ว อำจมีภำระคำ่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้องของธนำคำร โดยเป็น
ค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำ เง่ือนไขที่แต่ละธนำคำรพำณิชย์เรียกเก็บ  
 

ค) เง่ือนไขกำรใช้บริกำรผำ่นบริกำรออนไลน์ของธนำคำรพำณิชย์ 

(1) ในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบออนไลน์    

ทัง้นี ้ ผู้สัง่ซือ้จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณี
พิเศษ  
 
(2) เอกสำรใบบนัทกึรำยกำรท่ีพิมพ์จำกระบบออนไลน์ สำมำรถใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรได้เทำ่นัน้ บริษัทจดักำร
ขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ภำยใต้หลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจดักำร เป็น
หลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรท่ีสมบรูณ์และใช้อ้ำงอิงได้  
 
(3) ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำกระบบกำรให้บริกำร  หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษัทจัดกำร  
บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรแก้ไขกรณีดงักล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบ
เหตกุำรณ์ ดงักลำ่วแล้วแตก่รณี 
 

13.2.2.4 วิธีกำรช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นเคำน์เตอร์ธนำคำรพำณิชย์    

ก) ขัน้ตอนและวิธีกำร  

(1) ผู้สัง่ซือ้จะต้องกรอกแบบฟอร์มช ำระเงินพิเศษ - สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ (Bill Payment Form for Subscription) ซึ่งสำมำรถ
ขอรับแบบฟอร์มดงักล่ำวได้จำกบริษัทจดักำร ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน หรือสัง่พิมพ์จำก Website หรือระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิของบริษัทจดักำร    

ผู้สัง่ซือ้สำมำรถท ำกำรช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุผ่ำนเคำน์เตอร์ ของธนำคำรพำณิชย์ดงัตอ่ไปนี ้   

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล   : ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)    
 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน)    
 ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน)    

นอกเขตเขตกรุงเทพและปริมณฑล  :    ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)    
ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน)    

ทัง้นี ้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยช่ือธนำคำรที่เปิดให้บริกำรนี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบ โดยติด
ประกำศไว้ ณ ที่เปิดเผยของบริษัทจดักำร และผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืน 
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ส ำหรับผู้สัง่ซือ้ที่ยงัไม่เคยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำรมำก่อน จะต้องด ำเนินกำรเปิดบญัชีกองทนุ 
และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยต้องมีเอกสำรตำมข้อ 13.7 “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” แนบ และจะต้องซือ้หน่วยลงทนุ
ครัง้แรกผำ่นบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน   

ทัง้นี ้ในกำรซือ้หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยำวเป็นครัง้แรก บริษัทจดักำร และผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) จะ
จดัให้มี / แจกจ่ำยคูม่ือภำษี – กองทนุรวมหุ้นระยะยำวให้กบัผู้ลงทนุซึง่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องศกึษำและปฏิบัติตำมเพื่อให้ได้รับ
สทิธิประโยชน์ทำงภำษีจำกกำรลงทนุในกองทนุ 

(2) กรอกรำยละเอียดตำ่งๆ ในแบบฟอร์มช ำระเงินพิเศษ (Bill Payment Form) ให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน เช่น เลขประจ ำตวั
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เลขรหสัของกองทนุท่ีต้องกำรซือ้ (มีระบใุนแบบฟอร์ม) จ ำนวนเงินท่ีต้องกำรซือ้ วิธีกำรช ำระเงิน เป็นต้น 

(3) ยื่นเอกสำรที่กรอกข้อมลูครบถ้วนแล้ว ผำ่นเคำน์เตอร์ธนำคำรพำณิชย์ พร้อมทัง้ช ำระคำ่สัง่ซือ้เต็มจ ำนวนที่ซือ้     

(4) เมื่อเจ้ำหน้ำที่ธนำคำรท ำรำยกำรเรียบร้อยแล้ว จะมอบคืนเอกสำรสว่นที่ 2 “เอกสำรส ำหรับลกูค้ำ” ให้กบัผู้ลงทนุเพื่อเป็น
หลกัฐำนในกำรท ำรำยกำร 

(5) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ทกุวนัท ำกำร ตำมเวลำเปิดท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ 

(6) ในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตำมมลูค่ำขัน้ต ่ำกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่ได้ระบุในโครงกำร เว้นแต่
ได้รับกำรผอ่นผนัจำกบริษัทจดักำร 
 

ข) กำรรับช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

(1) ผู้สัง่ซือ้สำมำรถช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่ซือ้ โดยช ำระเป็นเงินสด หรือเช็คของสำขำธนำคำรที่อยู่
ในเขตหกับญัชีเดียวกนักบัสำขำธนำคำรพำณิชย์ที่ผู้สัง่ซือ้ ช ำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ โดยผู้ สัง่ซือ้ต้องลงวนัที่ที่สัง่ซือ้และขีดคร่อม
เฉพำะ สัง่จ่ำยเพื่อบญัชีเงินฝำกที่บริษัทจัดกำรเปิดไว้เพื่อกำรนี ้โดยระบุช่ือ ที่อยู่  และหมำยเลขโทรศพัท์ของผู้สัง่ซือ้ลงบน
ด้ำนหลงัของเช็ค เพื่อควำมสะดวกในกำรติดตอ่และเพื่อผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

กรณีช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนด้วยเช็ค ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัที่ให้บริษัทจัดกำรสำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในวนัที่ท ำกำรซือ้
หน่วยลงทนุนัน้ 

(2) ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ซึ่งไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในวนัที่สัง่ซือ้ ไม่ว่ำด้วย
เหตผุลใดก็ตำม บริษัทจดักำรจะถือวำ่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท ำกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท ำกำรท่ีสำมำรถเรียกเก็บเงินได้  

ในกรณีที่วนัท ำกำรที่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้นัน้เป็นวนั และ/หรือ เวลำที่ลว่งเลยจำกช่วงระยะเวลำกำรเสนอขำยไปแล้ว บริษัทจัดกำร
ขอสงวนสิทธิที่จะระงับกำรขำยหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซือ้นัน้ 

ในกรณีที่เช็คดงักลำ่วถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงินจำกธนำคำรของผู้สัง่ซือ้ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะระงบักำรขำยหน่วยลงทุน
ให้กบัผู้สัง่ซือ้นัน้ 

(3) ในกำรช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช ำระด้วยเงินจนเต็มค่ำ  จะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดักำร
ไมไ่ด้ 

อนึง่ ผู้สัง่ซือ้ที่ได้ท ำกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและได้ช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มตำมจ ำนวนแล้ว จะเพิกถอนกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
และ/หรือขอคืนเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุำตจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ 
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(4) ค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดกำรได้เรียกเก็บเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ ำนวน  และได้รับเอกสำร
หลกัฐำนจนครบถ้วนแล้ว  

อนึง่ ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นบริกำรดงักลำ่ว อำจมีภำระค่ำธรรมเนียมธนำคำร โดยเป็นค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำ  เง่ือนไขที่แต่ละ
ธนำคำรพำณิชย์เรียกเก็บ 
 
13.3 กำรเก็บรักษำเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดักำรจะน ำเงินท่ีได้รับจำกกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเก็บรักษำไว้ในบญัชีเงินฝำกที่บริษัทจดักำรเปิดไว้ เพื่อกำรนี ้ซึ่งดอกผล 
(ถ้ำมี) ในช่วงดงักลำ่วทัง้หมดจะน ำเข้ำเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ  
 

13.4 กำรจดัสรรหนว่ยลงทนุ  

(1) บริษัทจัดกำรจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนตำมที่สัง่ซือ้และได้ช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนเต็มตำม
จ ำนวนแล้ว  

อนึ่ง ในกรณีที่จ ำนวนเงินที่ระบใุนค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจ ำนวนเงินที่บริษัทจดักำรได้รับช ำระ บริษัทจดักำรจะจดัสรร
หน่วยลงทนุให้ตำมจ ำนวนเงินท่ีได้รับช ำระเป็นเกณฑ์  

ยกเว้น :- 

- ในกรณีที่กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลให้จ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุของโครงกำรตำมที่
ได้รับอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ บริษัทจดักำรจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้
โดยใช้หลกักำร “จองซือ้ก่อนได้ก่อน” ตำมวนัท่ีได้รับกำรสัง่ซือ้และเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุเต็มตำมจ ำนวน ในกรณีที่มีกำรสัง่ซือ้ใน
วนัเดียวกนัและมีหนว่ยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่กำรจดัสรร บริษัทจดักำรจะจดัสรรตำมสดัสว่นจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีสัง่ซือ้ให้แก่ผู้ซือ้  

(2) ในกรณีที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำเพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุหรือช่ือเสยีงหรือควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำยของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุ
แตบ่ำงสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจ่ ำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำ  

(3) สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ หลงัจำกที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูกำรซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้ในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทำ่นัน้ โดยนำยทะเบียนจะออกและจดัสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกบัภำษี
ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยทำงไปรษณีย์ ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท ำกำรถดัจำกวนัปิดกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก  
 

13.5. กำรคืนเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดักำรจะคืนเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ในกรณีตำ่งๆ ภำยใต้เง่ือนไขที่ก ำหนดดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีที่กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในกำรเสนอขำยนัน้ไม่ได้รับกำรจัดสรรหน่วยลงทนุไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงสว่นนอกเหนือจำก
กรณีตำม (2) ข้ำงลำ่ง  

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรจดัสง่เงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุคืนให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุโดยกำรโอนเงินหรือช ำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะ
ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ภำยใน 1 เดือนนบัตัง้แตว่นัท ำกำรถดัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกตำมสดัสว่นของเงิน
ค่ำซือ้หน่วยลงทุน อนึ่ง ส ำหรับดอกเบีย้และหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จำกเงินที่ได้รับจำกกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุน (ถ้ำมี) 
บริษัทจดักำรจะน ำรวมเข้ำเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ  
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(2) กรณีที่บริษัทจัดกำรต้องยุติโครงกำรหลงัจำกสิน้สดุระยะเวลำกำรเสนอขำยเนื่องจำกไม่สำมำรถจ ำหน่ำยหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ลงทนุได้ถึง 35 รำย  

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรจดัส่งเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุคืนพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จำกเงินที่ได้รับจำกกำรจ ำหน่ำย
หน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) โดยกำรโอนเงินหรือช ำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะให้แก่ผู้สัง่ซือ้ภำยใน1 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลำกำร
เสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก ตำมสัดส่วนของเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทุน และหำกบริษัทจัดกำ รไม่สำมำรถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ภำยในก ำหนดเวลำดงักลำ่วได้อนัเนื่องจำกควำมผิดพลำดของบริษัทจดักำรเอง บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ใน
อตัรำที่คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ประกำศก ำหนด โดยเร่ิมนบัตัง้แตว่นัท่ีครบก ำหนดเวลำนัน้ จนถึงวนัที่
บริษัทจดักำรช ำระเงินคำ่จองซือ้จนครบถ้วน ทัง้นี ้เว้นแตส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะพิจำรณำผอ่นผนั สัง่กำรเป็นอยำ่งอื่น 
 

13.6. เง่ือนไขกำรขำยหนว่ยลงทนุ  

ก) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้หมดหรือบำงสว่น ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดงัตอ่ไปนี ้:-  

(1) กรณีที่กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยรำยใดรำยหนึ่ง อำจมีผลท ำให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนรำยนัน้ๆ ถือหน่วยลงทุน
มำกกวำ่ร้อยละ 5.00 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

(2) กรณีที่กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลท ำให้จ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทุนเกินกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุของโครงกำรตำมที่ได้รับ
อนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  

(3) กรณีเอกสำรหรือข้อมลูที่บริษัทจดักำรได้รับจำกผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตำมควำมเป็นจริง หรือไมค่รบถ้วน  

(4) กรณีบริษัทจดักำรเกิดข้อสงสยัวำ่กำรซือ้หนว่ยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมโ่ปร่งใส เช่น อำจเป็นกำรฟอกเงิน เป็นต้น  

(5) บริษัทจัดกำรอำจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในบำงกรณีตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่
บริษัทจดักำรเห็นวำ่เป็นประโยชน์ตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือกรณีที่กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุอำจก่อให้เกิดปัญหำในกำรบริหำร
กองทนุหรือก่อให้เกิดผลเสียหำยแก่กองทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และช่ือเสียง
หรือควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำยในอนำคตของบริษัทจดักำรเป็นหลกั  

ข) บริษัทจดักำรจะถือวำ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ศกึษำเข้ำใจและยินดีที่จะปฏิบตัิตำมนโยบำย รำยละเอียด วิธีกำร เง่ือนไขต่ำงๆ 
ที่ก ำหนดในโครงกำร และคู่มือภำษีกองทนุรวมหุ้นระยะยำวนีแ้ล้ว และเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษี ผู้ลงทนุมีหน้ำที่
ต้องปฏิบตัิตำม หลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรลงทุนที่ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร ซึ่งสำมำรถศึกษำได้จำกคู่มือภำษี
กองทนุรวมหุ้นระยะยำว 

ค) บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ท ำกำรศึกษำ เข้ำใจ และยินดีที่จะปฏิบตัิตำม
เง่ือนไขตำ่ง ๆ ที่ได้ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุ และ/หรือหนงัสอืชีช้วนนีแ้ล้ว 
 

13.7 เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำรมำก่อนจะต้องเปิดบญัชีกองทุน 
และ/หรือบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยกรอกรำยละเอียดและข้อควำมต่ำงๆ ในใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ พร้อมแนบเอกสำรหลกัฐำนประกอบ สง่ให้บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนจนครบถ้วน  
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เอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชี มีดงันี :้ (บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำจำกเอกสำรหลกัฐำนอื่นๆ เพิ่มเติมหรือ
ทดแทนตำมที่เห็นสมควร) 

(1) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน พร้อมลงนำมรับรองควำมถกูต้อง และ/หรือ 

(2) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร พร้อมลงนำมรับรองควำมถกูต้อง และ/หรือ 

(3) ส ำเนำเอกสำรแสดงตนอื่นใดที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร และ/หรือ 

(4) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัผู้ เสยีภำษีอำกร พร้อมลงนำมรับรองควำมถกูต้อง 

 
14.  การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก 

 บริษัทจดักำร  ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
 Internet   เคำน์เตอร์ธนำคำรพำณิชย์  
 Telephone-Banking   Internet Banking   
 บริกำรซือ้ผำ่นเจ้ำหน้ำที่ทำงโทรศพัท์  บริกำรกำรลงทนุตำมแผนกำรลงทนุอตัโนมตัิ (Regular Saving Plan) 
 

14.1 วนัเวลำท ำกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก  

ทกุวนัท ำกำร  ระหวำ่งเวลำ......................ถึง.......................(จะระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน) 

อนึ่ง กำรลงทุนในกองทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษีนัน้ ผู้สัง่ซือ้ หรือผู้ ลงทุนมีหน้ำที่ต้องปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์  
วิธีกำร และเง่ือนไขที่ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกรด้วย (รำยละเอียดสำมำรถศกึษำได้จำกคูม่ือภำษี-กองทนุรวมหุ้นระยะยำว)  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถท ำรำยกำรซือ้/ขำยคืน/สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ ระหว่ำงเวลำเปิดท ำกำรธนำคำรพำณิชย์ ทัง้นี ้กำรท ำ
รำยกำรภำยในเวลำที่ก ำหนดใด ให้ถือเป็นรำยกำรของวนัท ำกำรนัน้ ทัง้นี ้กำรท ำรำยกำรภำยหลงัเวลำที่ก ำหนด จะถือเป็น
รำยกำรของวนัท ำกำรถดัไป  

บริษัทจดักำรสงวนสทิธิที่จะพิจำรณำข้อมลู และเวลำกำรท ำรำยกำรของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ภำยใต้หลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจดักำร
เป็นหลกัฐำนอ้ำงอิงเทำ่นัน้ 

อนึง่ บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลง/แก้ไข/ขยำย/เพิ่ม/ลด วนั เวลำ วิธีกำร หรือ หยดุ/เลื่อนกำรสง่ค ำสัง่ซือ้/ขำยคืน/ 
สบัเปลี่ยน และ/หรือกำรสง่ค ำสัง่ซือ้/ขำยคืน/สบัเปลี่ยนล่วงหน้ำเป็นกำรชัว่ครำว/ถำวร ซึ่งหำกเป็นกรณีที่บริษัทจดักำรทรำบ
หรือรู้เหตลุว่งหน้ำ บริษัทจดักำรจะประกำศให้ผู้ ถือหนว่ยทรำบไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำรก่อนมีกำรปรับเปลีย่น อยำ่งไรก็ดี หำกเป็น
กรณีไมท่รำบลว่งหน้ำ อำทิเช่น  เกิดกำรเปลีย่นแปลงทำงเศรษฐกิจ หรือเกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง หรือสถำนกำรณ์กำร
ลงทนุไม่เหมำะสม เป็นต้น บริษัทจัดกำรจะประกำศให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทรำบโดยเร็วที่สดุ โดยประกำศไว้ ณ สถำนที่ท ำกำร
ของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี)  
 

14.2 วิธีกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และรำคำขำยหนว่ยลงทนุ 

14.2.1 กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุครัง้แรก 
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ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ียงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดักำร จะต้องเปิดบญัชีกองทนุ และ /หรือ
บญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยต้องมีเอกสำรตำมข้อ 14.6 “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” แนบ และจะต้องกรอกรำยละเอียด
ในใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และใบค ำขอใช้บริกำรอื่น ๆ ให้ครบถ้วนชดัเจน 

ทัง้นี ้ในกำรเปิดบญัชีเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยำวเป็นครัง้แรก บริษัทจดักำร และผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้
คืน (ถ้ำมี) จะจัดให้มี / แจกคู่มือภำษี – กองทุนรวมหุ้นระยะยำวให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษำและ
ปฏิบตัิตำมเพื่อให้ได้รับสทิธิประโยชน์ทำงภำษีจำกกำรลงทนุในกองทนุ 
 
14.2.2 มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

-ไมก่ ำหนด - 

ทัง้นี ้กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้ป็นครัง้แรก ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้เป็นมูลค่ำไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท (สองพนับำท) หรือ
ตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนดเป็นอยำ่งอื่น 

บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะลดหย่อน หรือยกเว้นมูลค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก  โดยขึน้อยู่กับดลุยพินิจของ
บริษัทจดักำร โดยบริษัทจัดกำรจะประกำศให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ณ สถำนที่ท ำกำรของบริษัทจดักำร
และผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) 

(1) รำคำขำยหนว่ยลงทนุ  

รำคำขำยหนว่ยลงทนุ   =  มลูคำ่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท ำกำรขำยหนว่ยลงทนุ  
  บวกด้วย  สว่นตำ่งคำ่ขำยหนว่ยลงทุน (Subscription Spread) (ถ้ำมี)  
  บวกด้วย  คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee) (ถ้ำมี)  

กำรก ำหนดรำคำหนว่ยลงทนุที่เสนอขำยหลงัจำกที่มีกำรปิดกำรเสนอขำยครัง้แรกไปแล้ว บริษัทจดักำรจะใช้มลูค่ำหน่วยลงทนุ ณ สิน้
วนัท ำกำรขำยหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำขำยและจ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ซือ้จะได้รับ ซึ่งจะเป็นมูลค่ำหน่วยลงทุน 
และรำคำขำยหนว่ยลงทนุที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(2) วิธีกำรขอรับหนงัสอืชีช้วน ใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ และคูม่ือภำษีกองทนุรวมหุ้นระยะยำว 

ผู้สนใจลงทนุสำมำรถติดต่อขอรับหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงกำร และ/หรือหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส ำคญั และ/หรือใบค ำ
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ และคูม่ือภำษี – กองทนุรวมหุ้นระยะยำว และ/หรือเอกสำรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ได้โดยผ่ำนบริษัทจดักำร หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร (www.uobam.co.th) หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) ทัง้นี ้
ตำมวนัและเวลำท ำกำรของบริษัทจัดกำร และ/หรือผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) และ/หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดกำร
ก ำหนด 

 
14.2.3 กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นช่องทำงที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำร หรือส ำนกังำนและสำขำของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ำมี) ส ำหรับมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ และจ ำนวนเงินสงูสดุต่อครัง้ในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ให้เ ป็นไปตำมที่ระบไุว้ในหนงัสือ
ชีช้วน และ/หรือคู่มือกำรใช้บริกำรของแต่ละระบบ และ/หรือตำมที่บริษัทจดักำรประกำศก ำหนดเพิ่มเติม ทัง้นี ้กำรท ำรำยกำร
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสำมำรถติดต่อด้วยตนเองได้ที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) 
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และ/หรือสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือทำงไปรษณีย์ หรือเคร่ืองโทรสำร หรือวิธีอื่นใด ที่บริษัทจดักำร
ประกำศก ำหนด อำทิเช่น 

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

- ช ำระเงินผ่ำนระบบ Bill Payment ของธนำคำรพำณิชย์ผ่ำน 2 ช่องทำงหลกั คือ ผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำรพำณิชย์ และผ่ำน
ช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์กิง้ (Telephone Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ (Internet 
Banking) หรือ 

- บริกำรกำรลงทนุตำมแผนกำรลงทนุอตัโนมตัิ (Regular Saving Plan) หรือ 

- บริกำรซือ้ผำ่นเจ้ำหน้ำที่ทำงโทรศพัท์  

ซึง่วิธีกำรหรือช่องทำงกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุดงักลำ่วข้ำงต้น บริษัทจดักำรอำจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริกำรครบทกุช่องทำง 
ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสำมำรถสอบถำมเพิ่มเติม และขอคูม่ือกำรใช้บริกำรของแตล่ะระบบได้ที่บริษัทจดักำร และ/หรือสถำนที่ติดต่อ
ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสำมำรถศึกษำรำยละเอียด ข้อก ำหนด 
และเง่ือนไขตำ่ง ๆ ของแตล่ะระบบได้จำกคูม่ือกำรใช้บริกำร และ/หรือที่บริษัทจดักำรได้ประกำศเพิ่มเติม เช่น ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ที่ต้องกำรใช้บริกำรในแตล่ะระบบ จะต้องเคยเปิดบญัชีกองทนุหรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุมำก่อน และ /หรือได้รับอนมุตัิกำรขอใช้
บริกำร และ/หรือกำรขอหกับญัชีเงินฝำกอตัโนมตัิของธนำคำรพำณิชย์ เป็นต้น 

บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุกำรให้บริกำร และ/หรือปรับลด วิธีกำรหรือช่องทำงดงักลำ่ว ซึ่งจะ
เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยไมถื่อวำ่เป็นกำรแก้ไขโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุ
ทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วนัท ำกำรก่อนวนัเร่ิม / หยดุกำรให้บริกำร ทัง้นี ้จะติดประกำศ ณ สถำนที่ท ำกำรของบริษัทจดักำร
และผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) 
 

14.3 กำรรับช ำระ และกำรเก็บรักษำเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

14.3.1 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสำมำรถช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจัดกำร หรือผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) 
หรือช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนผ่ำนระบบ Bill Payment ของธนำคำรพำณิชย์ ซึ่งสำมำรถช ำระผ่ำน 2 ช่องทำงหลกั คือ ผ่ำน
เคำน์เตอร์ธนำคำรพำณิชย์ และผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์กิง้ (Telephone Banking) และ
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ (Internet Banking) หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดักำรประกำศก ำหนด โดยวิธีกำรให้เป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้
ในคูม่ือกำรใช้บริกำร 
 
14.3.2 ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องช ำระเงินคำ่ซือ้ครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่สัง่ซือ้ โดยช ำระเป็นเงินสด เช็ค ดรำฟต์ ค ำสัง่หกับญัชี
ธนำคำร ช ำระผำ่นบตัรเครดิต หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดักำรยอมรับ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตำมวนัท่ีที่สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพำะ
สัง่จ่ำยเพื่อบญัชีเงินฝำกประเภทกระแสรำยวนัที่บริษัทจดักำรเปิดไว้เพื่อกำรนี  ้ โดยระบุช่ือ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศพัท์ของผู้
สัง่ซือ้ลงบนด้ำนหลงัของเช็คเพื่อควำมสะดวกในกำรติดตอ่และเพื่อผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
14.3.3  ในกำรช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องช ำระคำ่หนว่ยลงทนุด้วยเงินจนเต็มค่ำ จะหกักลบลบหนี ้
กบับริษัทจัดกำรไม่ได้ เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทุนขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทนุรวมหนึ่งเพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนรวมอื่นที่
บริษัทจดักำรเป็นผู้ รับผิดชอบด ำเนินกำรหรือกองทนุรวมเดียวกนั บริษัทจดักำรอำจด ำเนินกำรให้มีกำรหกักลบลบกนัก็ได้  

http://www.uobam.co.th/


  

 

กองทนุเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยำว  41  

14.3.4 ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุช ำระคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วยวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด เช่น  

-  เช็ค ดรำฟต์ หรือผำ่นบตัรเครดิต บริษัทจดักำรจะถือวำ่วนัท่ีระบใุนใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือวนัท่ีบริษัทจดักำรได้รับ
รำยงำนกำรซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุจำกผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) เป็นวนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดักำร
จะต้องทรำบผลกำรเรียกเก็บเงินได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

ในกรณีที่เช็ค ดรำฟต์ หรือกำรช ำระผำ่นบตัรเครดิตดงักลำ่วไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด บริษัทจดักำรขอ
สงวนสทิธิที่จะระงบั และ/หรือยกเลกิ และ/หรือเลือ่นวนัสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไปเป็นวนัเดียวกนักบัวนัท่ีเรียกเก็บเงินได้   

- กรณีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุมำจำกกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และ/หรือกองทนุเปิด ไทย 
เทรเชอรี และ/หรือกองทุนอื่นใดภำยใต้กำรบริหำรจัดกำร (กองทุนต้นทำง) มำเข้ำกองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยำว 
(กองทนุปลำยทำง) บริษัทจดักำรจะถือวำ่วนัท่ีระบใุนใบค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเป็นวนัท่ีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และบริษัทจดักำร
จะน ำเงินคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุต้นทำงมำช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดนี ้ภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ที่
ระบใุนใบค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
 

14.3.5  บริษัทจดักำรจะน ำเงินที่ได้รับจำกกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเก็บรักษำไว้ในบญัชีเงินฝำกที่บริษัทจดักำรเปิดไว้เพื่อกำรนี ้
ซึง่ดอกผล (ถ้ำมี) ในช่วงดงักลำ่วทัง้หมดจะน ำเข้ำเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 
 
14.4. กำรจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

14.4.1  กำรเพิ่มจ ำนวนหนว่ยลงทนุที่ขำยได้แล้วจะท ำในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุจ ำนวนนัน้  

โดยบริษัทจดักำรจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตำมที่สัง่ซือ้ และได้ช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มตำมจ ำนวนแล้ว  

อนึง่ ในกรณีที่จ ำนวนเงินท่ีระบไุว้ในใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมต่รงกบัจ ำนวนเงินท่ีบริษัทจดักำรได้รับช ำระบริษัทจดักำรจะจดัสรร
หนว่ยลงทนุให้ตำมจ ำนวนเงินท่ีได้รับช ำระเป็นเกณฑ์  

ยกเว้น :-  

-  ในกรณีที่กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลท ำให้จ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุน เกินกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนของโครงกำร
จดักำรกองทนุท่ีได้รับอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ในกรณีดงักลำ่วบริษัทจดักำรจะ
จดัสรรตำมสดัสว่นจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีสำมำรถจดัสรรได้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยบริษัทจดักำรจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดย
ใช้หลกักำร “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตำมวนัที่ได้รับกำรสัง่ซือ้และเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุเต็มตำมจ ำนวน ในกรณีที่มีกำรสัง่ซือ้ในวนั
เดียวกนัและมีหนว่ยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่กำรจดัสรร บริษัทจดักำรจะจดัสรรตำมสดัสว่นจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีสัง่ซือ้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้  
 
14.4.2 ในกรณีที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้วเห็นวำ่เพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทนุ หรือของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือช่ือเสียง
หรือควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำยของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุแตบ่ำงสว่นหรือ
ทัง้หมดก็ได้โดยไมจ่ ำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซือ้หนว่ยทรำบลว่งหน้ำ  
 
14.4.3 ในกรณีที่จ ำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ ำนวนเงินที่บริษัทจัดกำรได้รับช ำระจำกผู้ซือ้
หน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ตำมจ ำนวนเงินท่ีได้รับช ำระเป็นเกณฑ์ 
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14.4.4 สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจำกนำยทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูกำรซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทำ่นัน้  
 
14.5 กำรคืนเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดักำรจะคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุสว่นที่ไม่ได้รับกำรจดัสรรโดยไม่มีดอกเบีย้เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ำย เฉพำะผู้สัง่ซือ้ 
ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ภำยใน 1 เดือนนบัแต่วนัท ำกำรขำยหน่วยลงทนุ ตำมสดัสว่นของเงินค่ำซือ้หน่วย ลงทนุ อนึ่ง ส ำหรับดอกเบีย้และ/หรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จำกเงินท่ีได้รับจำกกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี) บริษัทจดักำรจะน ำรวมเข้ำเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ 
 
14.6.  เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี  

เอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชีมีดงันี  ้เว้นแต่บริษัทจดักำรยินยอมผ่อนผนัให้เป็นกรณีไป : (บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำร
พิจำรณำจำกเอกสำรหลกัฐำนอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตำมที่เห็นสมควร)  

14.6.1 กรณีบคุคลธรรมดำ 

(1) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 
(2) ส ำเนำหนงัสอืเดินทำง พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง (เฉพำะกรณีบคุคลตำ่งด้ำว) 
(3) ส ำเนำสมดุเงินฝำกที่มีช่ือและเลขที่บญัชี พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

หรือเอกสำรอื่นใดที่บริษัทจดักำรอำจก ำหนดเพิ่มเติม/ทดแทน 
 
14.6.2 กรณีนิติบคุคล 

(1) ส ำเนำหนงัสอืรับรองกระทรวงพำณิชย์ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำม 

(2) ส ำเนำหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของบริษัท ส ำเนำบตัรประจ ำตวัผู้ เสยีภำษีอำกร พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องโดย
ผู้มีอ ำนำจลงนำม 

(3)    ส ำเนำบญัชีรำยช่ือผู้ ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) ในกรณีบริษัทจ ำกัด หรือหลกัฐำนอื่นที่แสดงรำยช่ือผู้ เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ เป็น
เจ้ำของนิติบคุคล ทัง้นี ้ตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำม 

(4) ตวัอยำ่งลำยมือช่ือของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขกำรลงนำม 

(5) ส ำเนำบตัรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล 

(6) ส ำเนำหนงัสือรับรองของบริษัท หนงัสือมอบอ ำนำจ ประกำศ ค ำสัง่ ระเบียบภำยใน หรือเอกสำรหลกัฐำนในกำรแต่งตัง้
บคุคลผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลนัน้ๆ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำม 

(7) ส ำเนำหนงัสือมอบอ ำนำจกระท ำกำร ส ำหรับกรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจให้ผู้อื ่นกระท ำกำรแทน พร้อมส ำเนำบตัร
ประชำชนผู้มอบอ ำนำจและผู้ รับมอบอ ำนำจ อนึ่งหำกหนงัสือมอบอ ำนำจเป็นฉบบัส ำเนำ ฉบบัส ำเนำดงักล่ำวจะต้องลงนำม
รับรองโดยผู้มอบอ ำนำจด้วย 

(8) ส ำเนำสมดุเงินฝำกที่มีช่ือและเลขที่บญัชี พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำม 

หรือเอกสำรอื่นใดที่บริษัทจดักำรอำจก ำหนดเพิ่มเติม 
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14.6.3 กรณีเป็นบุคคล และ/หรือนิติบุคคลประเภทอื่น ๆ เช่น คณะบุคคล ห้ำงหุ้นส่วนไม่จดทะเบียนนิติบุคคลที่มีกฎหมำย
เฉพำะจดัตัง้ขึน้ หรือองค์กรอิสระ ฯลฯ บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรขอเอกสำรอื่นใดเพิ่มเติม/ทดแทน ตำมที่เห็นสมควร 
 
14.7 เง่ือนไขกำรซือ้หนว่ยลงทนุ  

14.7.1  บริษัทจดักำรจะถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ศึกษำ และยินดีที่จะปฏิบตัิตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร และ/หรือ
หนงัสอืชีช้วน รวมถึงคูม่ือภำษี – กองทนุรวมหุ้นระยะยำวแล้ว และเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษี ผู้ลงทนุมีหน้ำที่ต้อง
ปฏิบตัิตำม หลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรลงทนุท่ีก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร ซึง่สำมำรถศกึษำได้จำกคูม่ือภำษี – กองทนุ
รวมหุ้นระยะยำว 
 
14.7.2 บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะปรับปรุงเปลีย่นแปลงเพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีกำรจดัสง่เอกสำร ข้อมลู หรือรำยงำนต่ำง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับกองทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนแตกต่ำงไปจำกเดิม อำทิเช่น บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำจัดส่งเอกสำร ข้อมูล หรือ
รำยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกองทุนผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จดัสง่ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร 
หรือ กำรจดัสง่ข้อมลูทำงอิเลก็ทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจดัสง่ให้ในรูปแบบข้อมลูทำงอิเลก็ทรอนิกส์อื่น หรือวิธีกำรอื่นใด
ตำมที่ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงควำมจ ำนงไว้ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ส ำหรับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุที่ได้รับผ่ำนทำงระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีกำรอื่นใด ตำมที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงควำมจ ำนงไว้  ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถใช้แทนหนงัสือ
รับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุตำมปกติได้ 

อนึ่ง กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงควำมจ ำนงในกำรรับเอกสำร ข้อมูล หรือรำยงำนต่ำงๆ  เก่ียวกับกองทุนตำมวิธีใดวิธีหนึ่ง
ข้ำงต้น บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะจัดส่งเอกสำร ข้อมูล หรือรำยต่ำงๆ ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนตำมวิธีที่ได้แสดงควำมจ ำนงไว้
เท่ำนัน้ จนกว่ำจะมีค ำสัง่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่น  ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำได้รับข้อมูลเก่ียวกับ
กองทนุครบถ้วน ตำมวิธีหรือช่องทำงที่  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงควำมจ ำนงไว้กบับริษัทจดักำร 
 
14.7.3 ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีได้ท ำกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และได้ช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มตำมจ ำนวนแล้ว จะเพิกถอนกำร
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือขอคืนเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนมุตัิจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ 
 
14.7.4 ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุที่มีถ่ินฐำนอยูใ่นตำ่งประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภำระในเร่ืองของข้อก ำหนด กฎระเบียบ และภำษีต่ำง ๆ ที่
เก่ียวเนื่องกบักำรลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุเอง 
 
14.7.5  บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบั กำรสัง่ซือ้ กำรจดัสรร และ/หรือกำรโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ US Person 
 
14.7.6  บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงบักำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้หมดหรือบำงสว่น และ/หรือปฏิเสธที่จะ
ให้ค ำแนะน ำกำรลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้:-  

(1) กรณีที่กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยรำยใดรำยหนึ่ง อำจมีผลท ำให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ ๆ ถือหน่วยลงทนุ
มำกกว่ำร้อยละ 5.0 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 

(2)  กรณีที่กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลท ำให้จ ำนวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเกินกว่ำจ ำนวนเงินทนุของโครงกำรตำมที่ได้รับ
อนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.    
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(3)   กรณีเอกสำรหรือข้อมลูประกอบกำรซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรได้รับจำกผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตำมควำมเป็น
จริง และ/หรือไมค่รบถ้วน 

(4) กรณีเอกสำรหรือข้อมลูประกอบกำรซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรได้รับจำกผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตำมควำมเป็น
จริง และ/หรือไมค่รบถ้วนทัง้ตำมข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือตำมข้อก ำหนดของบริษัทจดักำร อำทิ
เช่น ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุปฏิเสธที่จะให้ข้อมลูหรือให้ข้อมลูที่ไมค่รบถ้วน เพื่อประกอบกำรให้ค ำแนะน ำที่สอดรับกบัระดบัควำมเสี่ยง
ของกองทุนรวม  และ/หรือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุประสงค์จะลงทนุในกองทนุที่มีระดบัควำมเสี่ยงสงูกว่ำระดบัควำมเสี่ยงที่ผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุยอมรับได้ และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ยินยอม/ไม่ให้ค ำยืนยนัรับทรำบถึงระดบัควำมเสี่ยงที่เพิ่มขึน้จำกกำรลงทนุใน
กองทนุดงักลำ่ว และ/หรือกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้น ำสง่เอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรซือ้หนว่ยตำมที่ก ำหนด เป็นต้น 

(5)  กรณีที่มีเหตอุนัควรสงสยัวำ่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง/เก่ียวเนื่อง/เก่ียวพนักบัผู้
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เป็นบคุคลที่มีควำมเก่ียวข้อง/เก่ียวเนื่อง/เก่ียวพนักบักำรฟอกเงินหรือกำรก่อกำรร้ำย 
หรืออยูร่ะหวำ่งถกูกลำ่วโทษ/สอบสวน/ติดตำม/ต้องสงสยั/ถกูด ำเนินคดี และ/หรือ เป็นบคุคลที่มีช่ืออยู่ในบญัชีรำยช่ือผู้กระท ำผิด 
(Black List) จำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือเจ้ำหน้ำที่ขององค์กรก ำกบัดแูลที่เก่ียวข้องในเร่ืองดงักลำ่ว   

(6)  กรณีที่ปรำกฏเหตกุำรณ์ตำมข้อ 18 “กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ ผู้ถือหน่วลงทนุ” ข้อ 19 
“กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้หรือ ค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ” ข้อ 20 “กำรหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” หรือข้อ 
24 “วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทุน 
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มลูคำ่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง”  

(7)  บริษัทจดักำรอำจขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ซือ้ และ/หรือกำรจดัสรรหนว่ยลงทนุในบำงกรณีตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร 
เช่น ในกรณีที่บริษัทจดักำรเห็นวำ่เป็นประโยชน์โดยรวมตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือกรณีที่กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอำจก่อให้เกิด
ปัญหำในกำรบริหำรกองทนุหรือก่อให้เกิดผลเสียหำยแก่กองทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์โดยรวมของกองทนุ ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ และ ช่ือเสยีงหรือควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำยในอนำคตของบริษัทจดักำรเป็นหลกั  

(8) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ซือ้ และ/หรือกำรจดัสรรหน่วยลงทนุทัง้หมดทกุรำยกำรและยกเลิกกำรขำย
หน่วยลงทุนภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรกนีห้ำกคำดกำรณ์ได้ว่ำ กำรจัดตัง้และ/หรือกำรลงทุนของกองทุน ณ ขณะนัน้ๆ ไม่
เหมำะสม และ/หรือไม่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อนกัลงทุน โดยบริษัทจดักำรอำจยกเลิกกำรจัดตัง้กองทุนและคืนเงินค่ำจองซือ้
ให้กบันกัลงทนุโดยเร็ว  
 
14.7.7 กรณีที่กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดมีจ ำนวนเกินข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแก่บุคคลใดหรือกลุม่บุคคลเดียวกนัใดที่ซือ้
หน่วยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้ำข้อยกเว้นตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำด้วยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่ของบริษัทจดักำร 

เง่ือนไขอื่น : 

เง่ือนไขอื่น ๆ ของข้อ 14 “กำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก” 

บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 14 “กำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก” ตำม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่บริษัทจดักำรก ำหนด และเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่ำเป็น
กำรแก้ไขโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วนัท ำกำรก่อนวนัเร่ิมให้บริกำร โดยจะติด
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ประกำศ ณ สถำนที่ท ำกำรของบริษัทจัดกำรและผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) ทัง้นี ้กำรปรับปรุง แก้ไข และ/หรือ
เพิ่มเติมดงักลำ่วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 

 
15.  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน :  

15.1 รูปแบบของเอกสำรแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ  

- ใบหนว่ยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 
- หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ 
- ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 
- รูปแบบอื่นใดตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

ทัง้นี ้กำรออกเอกสำรแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้เป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบใุนข้อ 15.2 

 

15.2 เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลำกำรสง่มอบ 

บริษัทจัดกำรจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดกำรจะพิจำรณำออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละรำย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ 
และ/หรือ บริษัทจัดกำรเห็นสมควรให้มีกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้ โดยจะด ำเนินกำรตำม
หลกัเกณฑ์ดงันี ้
 

15.2.1 หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

(1) เมื่อสิน้สดุกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้รับกำรจัดสรร
หนว่ยลงทนุให้เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ เพื่อจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุภำยใน 15 วนัท ำกำร นบัตัง้แตว่นัท ำกำรถดัจำกวนัที่สิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก หรือภำยใน 5 วนัท ำ
กำรนบัตัง้แต่วนัที่ค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ ภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก ทัง้นี ้เอกสำร
หลกัฐำนตำ่งๆ จะจดัสง่โดยทำงไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนเป็นผู้มอบให้แล้วแตก่รณี 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดักำรจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน
เหลำ่นัน้เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และเป็นผู้ รับเงินที่ได้จำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผล 
(ถ้ำมี) ร่วมกนั โดยจะถือเอำบคุคลที่มีช่ือตำมเง่ือนไขกำรลงนำมในค ำขอเปิดบญัชีหนว่ยลงทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐำนะผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ในกำรลงนำมเอกสำรส ำคญัของกองทนุ 

(2) นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีกำรสัง่ซือ้และ/หรือขำย
คืนหน่วยลงทนุ ดงันัน้บริษัทจัดกำรจะถือเอำยอดคงเหลือของหน่วยลงทนุที่ปรำกฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และในหนงัสือ
รับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุท่ีสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุฉบบัลำ่สดุเป็นรำยกำรท่ีเป็นปัจจบุนัและถกูต้อง พร้อมทัง้ด ำเนินกำรให้มกีำรสง่
มอบหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ เพื่อเป็นกำรยืนยนัจ ำนวนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ทำงไปรษณีย์ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่
วนัท่ีค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ และรำคำหนว่ยลงทนุ 



  

 

กองทนุเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยำว  46  

(3) หำกปรำกฏข้อผิดพลำดในหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องท ำกำรทกัท้วงข้อผิดพลำดภำยใน 7 วนั
ท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ได้รับหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

 

15.2.2 สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

(1) บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะด ำเนินกำรบนัทกึช่ือผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และใน
สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

(2) นำยทะเบียนจะออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐำนเพื่อยืนยนักำรท ำรำยกำรซือ้หรือ
ขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนำยทะเบียนได้
ด ำเนินกำรจดัสรรหน่วยลงทนุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถติดต่อขอรับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ
ได้ที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนของทำ่น ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนเฉพำะกลุ่มก่อน โดยบริษัทจัดกำรจะท ำจดหมำยแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำ
ไม่น้อยกวำ่ 3 วนัท ำกำร ก่อนที่บริษัทจดักำรเร่ิมให้บริกำรสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

(3) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีหน้ำที่ที่จะต้องน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมำให้บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับ
ซือ้คืนของทำ่นบนัทกึรำยกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิใน
หนว่ยลงทนุมำบนัทกึรำยกำรให้เป็นปัจจบุนัได้ตัง้แตว่นัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่
น ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมำบนัทึกรำยกำรให้เป็นปัจจุบนั ให้ถือเอำข้อมูลที่บนัทึกไว้ในระบบนำยทะเบียนเป็นข้อมลูที่
ถกูต้อง 

(4) ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีร้องขอออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขต่ำงๆ 
ที่เก่ียวข้องกบัสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ ตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรอำจมอบหมำยให้บคุคลธรรมดำหรือนิติบคุคลหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุอื่น สำมำรถออก
สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ ซึ่งบริษัทจดักำรจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรลว่งหน้ำ
อยำ่งน้อย 7 วนัท ำกำร โดยไมถื่อเป็นกำรแก้ไขโครงกำร และไมถื่อวำ่เป็นกำรด ำเนินกำรท่ีผิดไปจำกรำยละเอียดโครงกำร 

 

15.2.3 ใบหนว่ยลงทนุ 

นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพำะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้
บริษัทจดักำรออกใบหน่วยลงทุน เพื่อน ำไปใช้หลกัประกันในกำรขอสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน หรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทัง้นี ้ในกำร
ออกใบหนว่ยลงทนุทกุกรณีจะกระท ำเมื่อบริษัทจดักำรเห็นสมควรเทำ่นัน้ โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

(ก) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกรอกใบค ำขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุ ซึง่ขอรับได้จำกนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

(ข) ยื่นใบค ำขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุ พร้อมช ำระคำ่ธรรมเนียมในกำรออกใบหนว่ยลงทนุตอ่นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

(ค) นำยทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกในใบค ำขอ ส ำหรับกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกจ ำนวนหน่วยลงทนุในใบค ำขอ
มำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือว่ำ ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะให้ออกใบหนว่ยลงทนุส ำหรับหนว่ยลงทนุจ ำนวนเทำ่ที่ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรท่ีบนัทกึโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 
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(ง) ใบหนว่ยลงทนุที่บริษัทจดักำรออกให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะมีรำยกำรตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดซึ่งจะระบช่ืุอผู้ ถือ
หน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลำยมือช่ือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพนับริษัทจัดกำรและประทับตรำส ำคัญ หรือ
ลำยมือช่ือนำยทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เคร่ืองจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์จะอนญุำตให้ท ำได้ จึงจะถือวำ่ใบหนว่ยลงทนุถกูต้องและมีผลสมบรูณ์ตำมกฎหมำย 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หำกจะขำยคืนหน่วยลงทุนจ ำนวนดงักล่ำว จะต้องน ำใบหน่วยลงทุน มำส่งมอบคืนแก่
บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ เพื่อโอนเข้ำระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ (Scripless) ก่อนจึงจะขำยคืนหนว่ยลงทนุดงักลำ่วได้ 

 

15.2.4 นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบใบแสดงรำยกำร (Account Statement) ซึ่งได้รับกำรปรับปรุงรำยกำรให้เป็น
ปัจจุบนั ณ วนัท ำกำรสดุท้ำยของทกุไตรมำสตำมปีปฏิทินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ 
ณ วนัดงักลำ่ว 

ในกรณีที่บัญชีกองทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่ำคงเหลือในบัญชี และบัญชีนัน้ไม่มีกำรติดต่อใช้บริกำรเป็นเวลำนำน
ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดบญัชีดงักลำ่วโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหน้ำไม่ว่ำด้วย
เหตผุลใดๆ  

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือ
หน่วยลงทุน เช่นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที่มีกำร
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนำคต ตำมหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือ
หน่วยลงทนุสำมำรถร้องขอเปลี่ยนรูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุได้ภำยหลงั ตำมหลกัเกณฑ์ และเงื่อนไขที่
บริษัทจดักำรก ำหนด และบริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรเปลีย่นแปลง หรือเพิ่มเติมรูปแบบและ/หรือเง่ือนไขในกำรออกเอกสำร
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลำกำรสง่มอบได้ โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแก้ไขโครงกำรจดักำรกองทนุรวม และไม่ถือว่ำเป็น
กำรด ำเนินกำรท่ีผิดไปจำกรำยละเอียดโครงกำรเดิม 

เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี 

(1) นำยทะเบียนจะออกและสง่มอบหนงัสอืรับรองกำรซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยำวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ เพื่อ
น ำหนงัสอืรับรองนีแ้นบเป็นหลกัฐำนในกำรขอยกเว้นภำษี เพื่อใช้ประกอบกำรยื่นแบบภำษีเงินได้ตำมที่กฎหมำยก ำหนด   

(2) นำยทะเบียนจะออกและสง่มอบรำยงำนกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยำว ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ท ำ
กำรขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำกกองทุนไปยงักองทุนรวมหุ้นระยะยำวอื่น เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุแนบพร้อม
หนงัสอืรับรองกำรซือ้หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยำว ในกำรขอสทิธิประโยชน์ทำงภำษี  

 

16.  การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

16.1 ช่องทำงกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

 บริษัทจดักำร                       ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
 Internet   บริกำรขำยผำ่นเจ้ำหน้ำที่ทำงโทรศพัท์ 
 บริกำรกำรลงทนุตำมแผนกำรลงทนุอตัโนมตัิ (Regular Saving Plan) 
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16.2 วิธีกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :   รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบปกติ 

รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

วิธีกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

16.2.1 กำรสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องกรอกรำยละเอียดในใบค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ และเอกสำรอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ให้ครบถ้วนชดัเจน 
 

16.2.2 มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ 

-ไมก่ ำหนด – 
 
16.2.3 รำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

รำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ   =  มลูคำ่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท ำกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
    หกัด้วย สว่นตำ่งคำ่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Redemption Spread) (ถ้ำมี)  
   หกัด้วย คำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ(Back-end Fee) (ถ้ำมี)  

บริษัทจดักำรจะใช้มลูคำ่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท ำกำรที่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำรับซือ้คืน โดยมลูค่ำ
หนว่ยลงทนุ รำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ต้องเป็นมลูคำ่และรำคำที่ได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 

16.2.4 กำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผำ่นช่องทำงที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องกำรขำยคืนหน่วยลงทุนสำมำรถติดต่อขอรับใบค ำสัง่ขำยคืนและขำยคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดกำร หรือ

ส ำนกังำนและสำขำของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) ส ำหรับมลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืน และจ ำนวนเงินสงูสดุต่อครัง้ในกำร

สัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ ให้เป็นไปตำมที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน และ/หรือคู่มือกำรใช้บริกำรของแต่ละระบบ และ/หรือตำมที่บริษัทจดักำร

ประกำศก ำหนดเพิ่มเติม ทัง้นี ้กำรท ำรำยกำรสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุผำ่นบริษัทจดักำร ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถติดต่อด้วยตนเอง

ได้ที่บริษัทจดักำร หรือสง่ค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุมำยงับริษัทจดักำรผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือทำงไปรษณีย์ หรือเคร่ืองโทรสำร 

หรือวิธีอื่นใด ที่บริษัทจดักำรประกำศก ำหนด  

นอกจำกช่องทำงกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุดงักลำ่วข้ำงต้นแล้ว บริษัทจดักำรยงัเปิดให้มีช่องทำงอื่นๆ อำทิเช่น  

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

- บริกำรกำรลงทนุตำมแผนกำรลงทนุอตัโนมตัิ (Regular Saving Plan) หรือ 

- บริกำรขำยผำ่นเจ้ำหน้ำที่ทำงโทรศพัท์  

ซึ่งวิธีกำรหรือช่องทำงกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลำ่วข้ำงต้น บริษัทจดักำรอำจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริกำรครบทกุช่องทำง 
ผู้สัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุสำมำรถสอบถำมเพิ่มเติม และขอคุ่มือกำรใช้บริกำรของแต่ละระบบได้ที่บริษัทจดักำร และ/หรือสถำนที่
ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) ทัง้นี ้ผู้สัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุสำมำรถศึกษำรำยละเอียด 
ข้อก ำหนด และเง่ือนไขต่ำง ๆ ของแต่ละระบบได้จำกคู่มือกำรใช้บริกำร และ/หรือที่บริษัทได้ประกำศเพิ่มเติม เช่น ผู้สัง่ขำยคืน
หน่วยลงทุนที่ต้องกำรใช้บริกำรในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบญัชีกองทนุหรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุมำก่อน และ /หรือได้รับ
อนมุตัิกำรขอใช้บริกำร และ/หรือกำรขอหกับญัชีเงินฝำกอตัโนมตัิของธนำคำรพำณิชย์ เป็นต้น   

http://www.uobam.co.th/
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บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุกำรให้บริกำร และ/หรือปรับลด วิธีกำรหรือช่องทำงดงักลำ่ว ซึ่งจะ
เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยไมถื่อวำ่เป็นกำรแก้ไขโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุ
ทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วนัท ำกำรก่อนวนัเร่ิม / หยดุกำรให้บริกำร ทัง้นี ้จะติดประกำศ ณ สถำนที่ท ำกำรของบริษัทจดักำร
และผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) 
 
16.3 ระยะเวลำในกำรรับซือ้คืน  

ทกุวนัท ำกำร  ระหวำ่งเวลำ......................ถึง.......................(จะระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน) 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถท ำรำยกำรซือ้/ขำยคืน/สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ ระหว่ำงเวลำเปิดท ำกำรธนำคำรพำณิชย์ ทัง้นี ้กำรท ำ
รำยกำรภำยในเวลำที่ก ำหนดใด ให้ถือเป็นรำยกำรของวนัท ำกำรนัน้ ทัง้นี ้กำรท ำรำยกำรภำยหลงั เวลำที่ก ำหนด จะถือเป็น
รำยกำรของวนัท ำกำรถดัไป  

บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมูล และเวลำกำรท ำรำยกำรของผู้ถือหน่วยลงทุน ภำยใต้หลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่
บริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนอ้ำงอิงเทำ่นัน้ 

อนึง่ บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลง/แก้ไข/ขยำย/เพิ่ม/ลด วนั เวลำ วิธีกำร หรือ หยดุ/เลื่อนกำรสง่ค ำสัง่ซือ้/ขำยคืน/ 
สบัเปลีย่น และ/หรือกำรสง่ค ำสัง่ซือ้/ขำยคืน/สบัเปลีย่นลว่งหน้ำเป็นกำรชัว่ครำว/ถำวร ซึง่หำกเป็นกรณีที่บริษัทจดักำรทรำบหรือรู้
เหตลุว่งหน้ำ บริษัทจดักำรจะประกำศให้ผู้ ถือหนว่ยทรำบไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำรก่อนมีกำรปรับเปลีย่น อยำ่งไรก็ดี หำกเป็นกรณี
ไมท่รำบลว่งหน้ำ อำทิเช่น  เกิดกำรเปลีย่นแปลงทำงเศรษฐกิจ หรือเกิดกำรเปลีย่นแปลงทำงกำรเมือง หรือสถำนกำรณ์กำรลงทนุ
ไม่เหมำะสม เป็นต้น บริษัทจัดกำรจะประกำศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบโดยเร็วที่สดุ โดยประกำศไว้ ณ สถำนที่ท ำกำ รของ
บริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี)  
 

16.4 กำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมต้่องแจ้งลว่งหน้ำ 

ทัง้นี ้ให้ดเูง่ือนไขในข้อ 16.3 ประกอบ  
 
16.5 กำรช ำระเงินคำ่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  

16.5.1 บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรหรือมอบหมำยให้ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนั
ท ำกำรนบัแตว่นัรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ โดยกำรโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกของผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือจ่ำยเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะระบุ
ช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน และจัดสง่ทำงไปรษณีย์หรือน ำส่งโดยผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ตำมที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งควำม
ประสงค์ไว้  
 
16.5.2 สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ จะเกิดขึน้หลงัจำกที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูกำร
สัง่ซือ้/ขำยหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทำ่นัน้  
 
16.5.3  บริษัทจดักำรจะยกเลกิจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีรับซือ้คืน ในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้  
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16.6  เง่ือนไขกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ  

16.6.1 บริษัทจดักำรจะถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ท ำกำรศึกษำ และยินดีจะปฏิบตัิตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร 
และ/หรือหนงัสอืชีช้วน รวมถึงคูม่ือภำษี – กองทนุรวมหุ้นระยะยำว และเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษี ผู้ลงทนุมีหน้ำที่
ต้องปฏิบตัิตำม หลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรลงทนุที่ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร ซึ่งสำมำรถศึกษำได้จำกคู่มือภำษี – 
กองทนุรวมหุ้นระยะยำว  

อนึง่ ในกรณีที่กำรขำยคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมเ่ป็นไปตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้กฎหมำยภำษีอำกร ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
มีหน้ำที่ต้องคืนภำษี และ/หรือเสยีภำษีเพิ่มเติมตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยภำษีอำกรด้วย 
 
16.6.2 ในกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุนัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องแสดงบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวั ผู้ เสียภำษีอำกร หรือ
บตัรข้ำรำชกำร หรือบตัรพนกังำนรัฐวิสำหกิจหรือบตัรแสดงตนอื่นใดที่บริษัทจดักำรเห็นสมควรต่อบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำย
หรือรับซือ้คืนหรือสำขำของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
 

16.6.3 ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นแสดงควำมจ ำนงในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน จะท ำกำร
ยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงไมไ่ด้ ทัง้นี ้เว้นแตจ่ะได้รับควำมเห็นชอบจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ 
 
16.6.4 ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ ำนวนหนว่ยลงทนุและ/หรือจ ำนวนเงินที่ต้องกำรขำยคืนในใบค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน
มำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุและ/หรือจ ำนวนเงินที่ปรำกฎในกำรบนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุบริษัทจดักำรจะถือว่ำผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏตำมที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้  
 
16.6.5 เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่ออกจำกเคร่ืองโทรสำรของผู้สัง่ขำยคืนสำมำรถใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรได้
เทำ่นัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำกหลกัฐำนท่ีปรำกฏอยูก่บับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรท่ีสมบรูณ์และอ้ำงอิงได้ 
 
16.6.6 กรณีเปลี่ยนแปลงวนั เวลำ วิธีกำร หรือหยดุรับค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกำรรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ   

บริษัทจัดกำรอำจท ำกำรขยำย หรือลดระยะเวลำในกำรรับค ำสัง่ซือ้คืน/ขำยคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลำกำรส่งค ำสัง่
ลว่งหน้ำตำ่งไปจำกเดิม เช่น หำกผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่บริษัทจดักำรแตง่ตัง้ได้ท ำกำรขยำย หรือลดระยะเวลำในกำร
ท ำกำรให้แตกต่ำงไปจำกวนั เวลำท ำกำรตำมปกติของธนำคำรพำณิชย์ไทย หรือหำกธนำคำรพำณิชย์ได้ท ำกำรขยำย หรือลด
ระยะเวลำในกำรท ำกำรให้แตกต่ำงไปจำกวนั เวลำท ำกำรตำมปกติ หรือหำกมีกำรปรับปรุง /เปลี่ยนแปลงระบบกำรโอนเงิน
ระหวำ่งประเทศ เป็นต้น  
 

16.6.7  กรณีปฏิเสธ / ชะลอกำรสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอกำรสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  กรณีที่เอกสำรหลกัฐำนกำรสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุไมค่รบถ้วน  

(2)  กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ท ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุยงัมิได้น ำส่งเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ ที่ใช้เปิดบญัชีจนครบถ้วน ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุรำยที่ประสงค์จะขำยคืนหนว่ยลงทนุจะต้องน ำสง่เอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะท ำกำรขำยคืนหน่วย
ลงทนุได้ 
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(3) กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยงัมิได้ท ำกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง และ/หรือ
น ำสง่เอกสำรหลกัฐำนกำรเปลีย่นแปลงตำ่ง ๆ ให้บริษัทจดักำร และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 

(4)  กรณีที่มีค ำสัง่จำกหนว่ยงำนท่ีมีอ ำนำจตำมกฎหมำย  มีค ำสัง่ให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงบั กำรสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ 
 
16.6.8 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีใบหน่วยลงทนุที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือบริษัทจดักำรได้ออกไว้ให้ตำม ข้อ 15 “กำรออกและ
สง่มอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ” หำกจะขำยคืนหน่วยลงทนุจ ำนวนดงักลำ่วจะต้องน ำใบหน่วยลงทนุมำสง่มอบคืนแก่
บริษัทจดักำรเพื่อให้นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุท ำกำรโอนหนว่ยลงทนุนัน้เข้ำระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ (Scripless) ก่อน จึงจะขำยคืน
หนว่ยลงทนุดงักลำ่วได้ 

เง่ือนไขอื่น :  

เง่ือนไขอื่น ๆ ของข้อ 16 “กำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ” 

บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 16  “กำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ” ตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่
บริษัทจัดกำรก ำหนด และเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแก้ไขโครงกำร โดย
บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกว่ำ 3 วนัท ำกำรก่อนวนัเร่ิมให้บริกำร โดยจะติดประกำศ ณ สถำนที่ท ำกำร
ของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) ทัง้นี ้กำรปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมดงักลำ่วจะเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 

 
17.  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :     

ช่องทำงกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ : 

 บริษัทจดักำร        ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
 Internet   บริกำรสบัเปลีย่นผำ่นเจ้ำหน้ำที่ทำงโทรศพัท์  
 บริกำรกำรลงทนุตำมแผนกำรลงทนุอตัโนมตัิ (Regular Saving Plan)  
 

17.1  เง่ือนไขกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทำง”) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดอีกกองทนุหนึง่ (“กองทนุเปิดปลำยทำง”) ตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรและ/หรือหนงัสอืชีช้วน  

โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรน ำเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุซึ่งได้หกัค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุขำออกจำกกองทนุ
เปิดต้นทำง (ถ้ำมี) ไปช ำระคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลำยทำง โดยเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่วนีจ้ะถกูหกัค่ำธรรมเนียมใน
กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขำเข้ำของกองทนุเปิดปลำยทำงไว้ด้วย (ถ้ำมี) 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนเปิดที่อยู่ภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจัดกำร โดยจะต้องเป็น
กองทนุเปิดที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนว่ำสำมำรถท ำกำรสบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทนุได้เท่ำนัน้ ทัง้นี ้กำรสบัเปลี่ยนหน่ว ยลงทนุ
ไปมำระหวำ่งกองทนุเปิดตำ่งๆ นัน้ จะต้องเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนด้วย 

ทัง้นี ้ในกำรท ำรำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ ถือหน่วย/ผู้ลงทุนสำมำรถท ำรำยกำรสบัเปลี่ยนได้เฉพำะกรณีเป็นกำรท ำ
รำยกำรภำยใต้ผู้ ถือหน่วยบคุคลเดียวภำยใต้หมำยเลขผู้ถือหน่วยเดียวกนัเท่ำนัน้ บริษัทจดักำรไม่อนญุำติให้มีกำรสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุข้ำมหมำยเลขผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เว้นแตจ่ะได้รับกำรพิจำรณำจำกบริษัทจดักำรเป็นรำยกรณี 
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อนึ่ง ในกำรท ำรำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ท ำกำรเปิดบญัชีกองทนุผ่ำนตวัแทนขำยของบริษัทจดักำร
นัน้ อำจมีกรณีที่ไม่สำมำรถท ำรำยกำรสบัเปลี่ยนได้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัระบบงำนของตวัแทนที่ท ำกำรเปิดบญัชีของผู้ ถือหน่วยเป็น
ส ำคญั 

ส ำหรับเกณฑ์กำรค ำนวณต้นทนุในกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยำวแต่ละครัง้จะเป็นไปตำม หลกัเกณฑ์ที่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องก ำหนด 
 

17.1.1 กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวำ่งกองทนุรวมหุ้นระยะยำว ภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจดักำร 

กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว หมำยถึง กำรขำยคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยำวหนึง่(“กองทนุเปิดต้นทำง”) เพื่อ
ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยำวอีกกองทนุหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลำยทำง”) โดยบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือ
รับซือ้คืนจะด ำเนินกำรน ำเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุจำกกองทนุเปิดต้นทำง ไปช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลำยทำง 
โดยใช้รำคำขำย รำคำรับซือ้คืน และเง่ือนไข ตำมที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำร และ/หรือหนงัสอืชีช้วน 

 

17.1.2 กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่ำงกองทุนรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจดักำรกบักองทุนรวมหุ้นระยะยำว
ภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจดักำรอื่น 

ก. กรณีที่กองทนุรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจดักำร เป็นกองทนุเปิดต้นทำง  

กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักลำ่ว หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทนุรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้กำรบริหำรของบริษัท
จดักำร (“กองทนุเปิดต้นทำง”) เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยำวอีกกองทนุหนึ่ง ที่อยู่ภำยใต้กำรบริหำรของบริษัท
จดักำรอื่น (“กองทนุเปิดปลำยทำง”) ตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำร และ/หรือหนงัสอืชีช้วน   

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรน ำเงินคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ ซึง่ได้หกัคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขำออกจำกกองทนุเปิด
ต้นทำง (ถ้ำมี) และหกัสว่นตำ่งคำ่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี) ไปช ำระให้แก่กองทนุรวมหุ้นระยะยำวที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์
จะซือ้หนว่ยลงทนุ หรือบริษัทจดักำรท่ีรับผิดชอบด ำเนินกำรกองทนุรวมหุ้นระยะยำวดงักลำ่ว (“กองทนุเปิดปลำยทำง”) ตำมที่ระบุ
ไว้ใน  ค ำขอสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัท่ีบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน
ได้รับค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีสมบรูณ์แล้ว 

ข. กรณีที่กองทนุรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจดักำรเป็นกองทุนเปิดปลำยทำง 

กำรสบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทุนดงักลำ่ว หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้กำรบริหำรของบริษัท
จดักำรอื่น (“กองทุนเปิดต้นทำง”) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจดักำร (“กองทุนเปิด
ปลำยทำง”) ผู้ลงทนุจะต้องด ำเนินกำรให้บริษัทจดักำรอื่นของกองทนุเปิดต้นทำง ช ำระเงินที่ได้จำกกำรขำยคนืหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด
ต้นทำงเข้ำบญัชีเงินฝำกที่บริษัทจดักำรได้เปิดไว้ ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพื่อมำลงทนุในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวของบริษัทจัดกำร (“กองทุนเปิดปลำยทำง”) รวมทัง้ด ำเนินกำรให้มีกำรจัดท ำและส่งมอบเอกสำร
หลกัฐำนกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้แก่บริษัทจดักำร โดยเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่วนีจ้ะถกูหกัค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุขำเข้ำ (ถ้ำมี) และหกัสว่นตำ่งคำ่ขำยหนว่ยลงทนุไว้ด้วย (ถ้ำมี) 
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17.1.3  กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจดักำรกับกองทุนรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้กำร
บริหำรของบริษัทจดักำร 

กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักลำ่ว หมำยถึงกำรขำยคืนหน่วยลงทนุของ กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และ/หรือกองทนุเปิด 
ไทย เทรเชอรี และ/หรือกองทุนอื่นใดภำยใต้กำรบริหำร (“กองทุนเปิดต้นทำง”) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยำว 
(“กองทนุเปิดปลำยทำง”) ที่อยูภ่ำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจดักำร ตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรและ/หรือหนงัสอืชีช้วน  

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรน ำเงินคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ ซึง่ได้หกัคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขำออกจำกกองทนุเปิด
ต้นทำง (ถ้ำมี) และหกัสว่นตำ่งคำ่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) ไปช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลำยทำง โดยใช้รำคำ
ขำย รำคำรับซือ้คืน และเง่ือนไข ตำมที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำร และ/หรือหนงัสอืชีช้วน 

อยำ่งไรก็ตำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้มีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจำกกองทนุรวมอื่น  (“กองทนุ
เปิดต้นทำง”) เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยำว ภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจดักำร (“กองทนุเปิดปลำยทำง”) โดย
ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ทัง้นี ้กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดดงักลำ่ว จะต้องเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้
ในโครงกำรจดักำร และ/หรือหนงัสอืชีช้วน 

ทัง้นี ้ส ำหรับกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจำกกองทนุรวมหุ้นระยะยำว (“กองทนุเปิดต้นทำง”) ไปยงักองทุนรวมอื่นภำยใต้กำรบริหำร
ของบริษัทจัดกำร หำกเปิดให้บริกำรบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทรำบล่วงหน้ำ  ไม่น้อยกว่ำ 3 วันท ำกำรก่อนวันเร่ิมเปิด
ให้บริกำร โดยจะติดประกำศ ณ สถำนท่ีท ำกำรของบริษัทจดักำร และผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) 
 

17.1.4 อื่น ๆ 

(1) บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะหยดุรับค ำสัง่สบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุเป็นกำรชัว่ครำว หรือถำวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัท
จดักำรเห็นวำ่กำรหยดุรับค ำสัง่สบัเปลีย่นดงักลำ่วจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทำงที่ดีตอ่กองทนุเปิดและผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ โดยบริษัทจดักำรจะปิดประกำศเร่ืองดงักลำ่วไว้ในที่เปิดเผย ณ สถำนที่ท ำกำรของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนุนกำรขำย
หรือรับซือ้คืน ลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนั  

(2) ส ำหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้ท ำรำยกำรสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุมำจำกกองทนุเปิดต้นทำงในวนัท ำกำรก่อนหน้ำ จะ
สำมำรถขำยคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุนีซ้ึง่เป็นกองทนุเปิดปลำยทำงได้เมื่อ กองทนุเปิดปลำยทำงได้รับเงินค่ำสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุจำกกองทนุเปิดต้นทำงเรียบร้อยแล้ว 

(3) ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่สัง่สบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรสบัเปลี่ยนไม่ได้ หำกรำยกำรดงักลำ่วนัน้ บริษัท
จดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนได้ท ำรำยกำรจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้ว ไมว่ำ่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

(4) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจุ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะสบัเปลี่ยนในใบค ำสัง่สบัเปลี่ยนมำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุ หรือ
มลูคำ่หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทำง ท่ีปรำกฏอยูใ่นรำยกำรท่ีบันทกึโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือว่ำผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุประสงค์จะสบัเปลีย่น       หนว่ยลงทนุทัง้หมดเทำ่ที่ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรท่ีบนัทกึโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 

(5) บริษัทจัดกำร หรือนำยทะเบียนจะยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทำงในวนัท ำกำรถัดจำกวนัที่รำยกำร
สบัเปลีย่นนัน้เสร็จสมบรูณ์แล้ว 

(6) กรณีที่เป็นกำรสบัเปลี่ยนระหว่ำงกองทนุรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจดักำร ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับ
กำรยกเว้นข้อจ ำกดัจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำในกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลำยทำงจำกบริษัทจดักำร   
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(7) เมื่อบริษัทจดักำรด ำเนินกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทำงแล้ว นำยทะเบียนจะออกและสง่มอบ “รำยงำนกำร
ขำยคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยำว” ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจำกกองทนุไปยงักองทนุ
รวมหุ้นระยะยำวอื่น เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุแนบพร้อมหนงัสือรับรองกำรซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำว ในกำรขอ
สทิธิประโยชน์ทำงภำษี ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลำ่ว เพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรขอใช้สิทธิประโยชน์
ทำงภำษีให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
17.2 วนัเวลำท ำกำรสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถท ำกำรสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุได้ โดยวนัและเวลำในกำรสง่ค ำสัง่สบัเปลีย่น หนว่ยลงทนุให้เป็นวนั
และเวลำเดียวกนักบักำรสง่ค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ ตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร และ/หรือหนงัสือชีช้วนของทัง้กองทนุ
เปิดต้นทำง และกองทนุเปิดปลำยทำง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจดักำรก ำหนด 
 
17.3 กำรก ำหนดรำคำขำยหนว่ยลงทนุ กรณีกำรสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุ  

ในกำรสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุ มลูคำ่หนว่ยลงทนุท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณเมื่อสิน้วนัท ำกำรสบัเปลี่ยนจะก ำหนดรำคำ
ขำยและรำคำรับซือ้ ดงันี ้ 
(1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทำง  
กำรก ำหนดรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะใช้มลูคำ่หนว่ยลงทนุของวนัท ำกำรสบัเปลีย่นกำรถือหน่วยลงทนุ หกัด้วยค่ำธรรมเนียม 
(ถ้ำมี) 

(2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลำยทำง  
กำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ค ำนวณได้ ณ วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนก่อนหน้ำวนัที่
บริษัทจดักำรถือวำ่ได้รับเงินจำกกองทนุเปิดต้นทำง บวกด้วยคำ่ธรรมเนียม (ถ้ำมี) 

ทัง้นี ้มลูคำ่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค ำนวณรำคำขำยและรำคำรับซือ้ในกำรสบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทนุข้ำงต้นจะต้องได้รับกำรรับรอง
จำกผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

อนึ่ง ในกรณีเป็นกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่ำงกองทนุรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจดักำร  และ/หรือกรณี
เป็นกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่ำงกองทนุรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจดักำรกับกองทนุรวมหุ้นระยะยำว
ภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจดักำรอื่น บริษัทจดักำรจะยกเว้นกำรเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุขำเข้ำและขำออก 
ทัง้นีบ้ริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมดงักลำ่ว โดยจะแจ้งวนัท่ีเร่ิมคิดคำ่ธรรมเนียมให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบ
ลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนัท ำกำร 
 

17.4 วิธีกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

วิธีหรือช่องทำงกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้ใช้วิธีหรือช่องทำงเดียวกนักบักำรสง่ค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ ตำมที่ระบไุว้
ในโครงกำร และ/หรือหนงัสอืชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทำง และกองทนุเปิดปลำยทำง และ/หรือเง่ือนไขหรือหลกัเกณฑ์ที่บริษัท
จดักำรก ำหนด 
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17.5 กำรคืนเงินคำ่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ระบไุว้ในข้อ 13.5 “กำรคืนเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ” และข้อ 14.5 “กำรคืนเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ” 

เง่ือนไขอื่น : 

เง่ือนไขอื่น ๆ ของข้อ 17 “กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ” 

บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงบักำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้หมดหรือบำงส่วน และ/หรือปฏิเสธที่จะให้
ค ำแนะน ำกำรลงทนุในกรณีที่เอกสำรหรือข้อมลูประกอบกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรได้รับจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้องตำมควำมเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทัง้ตำมข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือตำมข้อก ำหนด
ของบริษัทจดักำร อำทิเช่น ผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธที่จะให้ข้อมลูหรือให้ข้อมลูที่ไม่ครบถ้วน เพื่อประกอบกำรให้ค ำแนะน ำที่สอด
รับกบัระดบัควำมเสี่ยงของกองทนุรวม และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไปลงทนุในกองทนุที่มีระดบั
ควำมเสีย่งสงูกวำ่ระดบัควำมเสีย่งที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุยอมรับได้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ยินยอม/ไม่ให้ค ำยืนยนัรับทรำบถึงระดบั
ควำมเสีย่งที่เพิ่มขึน้จำกกำรลงทนุในกองทนุดงักลำ่ว และ/หรือกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้น ำสง่เอกสำรหลกัฐำนประกอบกำร
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตำมที่ก ำหนด เป็นต้น 

นอกจำกนี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม ข้อ 17 “กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ” ตำมหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขที่บริษัทจดักำรก ำหนด และเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแก้ไข
โครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วนัท ำกำรก่อนวนัเร่ิมให้บริกำร โดยจะติดประกำศ ณ 
สถำนท่ีท ำกำรของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) 

ทัง้นี ้กำรปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมดงักลำ่วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 
 

18.  การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดกำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้มี ค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนของ
กองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  บริษัทจดักำรโดยควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวำ่มีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยำ่งสมเหตสุมผล  

(2)  มีค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้ว แตใ่นช่วงระยะเวลำที่บริษัทจดักำรยงัไมไ่ด้ช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุให้แก่   ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรพบว่ำรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักลำ่วไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำโดยรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ี          ไมถ่กูต้องนัน้ตำ่งจำกรำคำรับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตำงค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัรำตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3)  มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรพบว่ำรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุที่
ไมถ่กูต้องนัน้ตำ่งจำกรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตำงค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรำตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของรำคำรับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
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กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตำม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดกำรอำจเลื่อนได้ 
ไม่เกิน 10 วันท ำกำรนับตัง้แต่วันท ำกำรถัดจำกวันที่มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รับกำรผ่อนผันจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี ้กำรผอ่นผนัดงักลำ่วไมร่วมกรณีตำม (1) และบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำร ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ประกำศกำรเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ ณ ที่ท ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำรและสถำนที่ติดต่อทกุ
แห่งของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วย
ลงทนุทรำบโดยพลนั  

(2)  แจ้งกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ และจดัท ำรำยงำนในเร่ืองดงักลำ่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและ
หลกัฐำนกำรได้รับควำมเห็นชอบหรือกำรรับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำจำกผู้ดแูล
ผลประโยชน์ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั โดยบริษัทจดักำรอำจมอบหมำยให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด ำเนินกำร
ดงักลำ่วแทนก็ได้  

(3)  ในระหวำ่งที่บริษัทจดักำรเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้หำกถึงวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุวนัอื่น 
และมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุอีก บริษัทจดักำรจะต้องรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะต้องช ำระเงิน
คำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ียงัค้ำงอยูใ่ห้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงช ำระเงินคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ี
สัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุในวนันัน้ ๆ ตอ่ไป  

 
19. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน:  

1. บริษัทจัดกำรอำจไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุที่ได้รับไว้แล้ว หรืออำจหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ ในกรณีที่ปรำกฏเหตุดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ตลำดหลกัทรัพย์หรือสมำคมตรำสำรหนีไ้ทยไมส่ำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยได้ตำมปกติ   

(2) เมื่อบริษัทจัดกำรโดยควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ำมีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อย่ำงสมเหตสุมผล ไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม 
หรือมีเหตจุ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไม่ขำย ไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมำแล้ว หรือจะหยุดรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในกรณีนีไ้ด้ไมเ่กิน 1 วนัท ำกำร เว้นแตไ่ด้รับผอ่นผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

(3) กรณีที่กองทนุรวมมีกำรลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ บริษัทจดักำรอำจไม่ขำยหรือ ไม่รับซือ้คืนหน่วย
ลงทุนตำมค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออำจหยุดรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน เมื่อมีเหตกุำรณ์
ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้และก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวม ดงักลำ่วอยำ่งมีนยัส ำคญั 

(ก) ตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ดงักล่ำวไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยได้ตำมปกติ ทัง้นี ้เฉพำะกรณีที่กองทุนรวมไ ด้ลงทุนใน
หลกัทรัพย์ที่ซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่ำร้อยละ10 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม หรือกองทนุ
ต่ำงประเทศที่กองทุนไปลงทนุเกินกว่ำร้อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมไม่สำมำรถรับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้
ตำมปกติ  

(ข) มีเหตกุำรณ์ที่ท ำให้ไมส่ำมำรถแลกเปลีย่นเงินตรำตำ่งประเทศได้อย่ำงเสรี และท ำให้ไม่สำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศ
หรือรับโอนเงินจำกตำ่งประเทศได้ตำมปกติ 
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(ค) ในกรณีที่กองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึง่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตำ่งประเทศ และกองทนุรวมตำ่งประเทศนัน้ 

หยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือขำยคืนหนว่ยลงทนุ หรือไมข่ำยหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุที่รับไว้แล้ว 

บริษัทจดักำรจะประกำศกำรไมข่ำย ไมรั่บซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้รับมำแล้ว หรือประกำศกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ณ ที่ท ำกำรทุกแห่งของ
บริษัทจดักำรและสถำนท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในกำรซือ้ขำยหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุและแจ้ง
ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้มีค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทรำบโดยพลนั และบริษัทจดักำรจะรำยงำนกำร
ไมข่ำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมำแล้ว 
หรือกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำร
ของกองทนุเปิดนัน้ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรไมข่ำย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุท่ีได้รับมำแล้ว หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำม (1) (2) หรือ (3) เกินหนึ่งวนัท ำ
กำรบริษัทจดักำรจะรำยงำนกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรำยงำนฐำนะกำรลงทนุของ
กองทุนเปิด ณ วนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนวนัรำยงำนนัน้ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก .ล.ต. ทรำบภำยในวนัท ำกำรก่อนวนัเปิดรับ
ค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ รวมทัง้แจ้งกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบในทนัทีที่สำมำรถกระท ำได้ด้วย  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรไมข่ำย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
ที่ได้รับมำแล้ว หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรอำจหยดุค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ 
มลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำขำยหนว่ยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุก็ได้  

2. บริษัทจดักำรจะหยดุกำรขำยหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมำแล้วหรือหยดุรับ ค ำสัง่
ซือ้หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจดักำรพบวำ่รำคำขำยหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงั
ไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำโดยรำคำ  ขำยหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องนัน้ต่ำง
จำกรำคำขำยหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตำงค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัรำตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของรำคำขำยหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะประกำศหยดุกำรขำยหนว่ยลงทนุ หยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ณ ที่ท ำกำรทกุแห่งของ
บริษัทจดักำรและสถำนที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในกำรซือ้ขำยหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และ
แจ้งให้ผู้ที่ได้มีค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทรำบโดยพลนั 

 
20.  การหยุดรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศให้บริษัทจดักำรหยดุรับค ำ
สัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นกำรชัว่ครำวตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร แต่รวมแล้ว
ต้องไมเ่กิน 20 วนัท ำกำรติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ขยำยระยะเวลำหยดุรับค ำสัง่ซือ้ 
ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 
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21.  การช าระค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงนิ:  

กรณีบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถช ำระคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช ำระคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นแทน บริษัทจดักำรจะก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรต่อไป โดยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนก่อนและไมถื่อวำ่เป็นกำร
แก้ไขโครงกำร โดยขัน้ตอนท่ีก ำหนดดงักลำ่วต้องสำมำรถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุรำย 
และบริษัทจดักำรจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรำยทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 60 วนั 

 
22. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  (ถ้าม)ี 
และที่ปรึกษา (ถ้าม)ี :  

เว้นแตก่รณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือหนว่ยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกำศ ก ำหนด สัง่กำร เห็นชอบ และ/หรือผอ่น
ผนัเป็นอยำ่งอื่น สทิธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของบริษัทจดักำร ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) 
และที่ปรึกษำ (ถ้ำมี) มีดงัตอ่ไปนี ้

22.1. สทิธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของบริษัทจดักำร 

22.1. (ก) สทิธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของบริษัทจดักำร  

ในกำรจดักำรกองทนุบริษัทจดักำรมีสทิธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำร ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  กำรบริหำรกองทนุ  

(1.1)  ยื่นค ำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จำกกำรขำยหน่วยลงทุนของโครงก ำรเป็นกองทุนต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุต่อประชำชน
ครัง้แรก  

(1.2)  จัดกำรกองทุนให้เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในโครงกำรที่ได้รับอนุมตัิ ตลอดจนข้อผูกพนัระหว่ำงบริษัทจดักำรและผู้ ถือหน่วย
ลงทุน พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ที่ประกำศไว้ทัง้ในปัจจุบนัและที่จะมี
แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด  

(1.3)  น ำเงินของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์ตำ่ง ๆ หรือทรัพย์สนิอื่น ตำมที่ระบไุว้ภำยใต้ข้อ 3.6 “ประเภทของหลกัทรัพย์หรือ 
ทรัพย์สนิอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุ” และซือ้ขำย จ ำหนำ่ย สัง่โอน เปลีย่นแปลงเพิ่มเติมหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
ที่ลงทนุไว้ ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร โดยจะลงทนุให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยและตำมวตัถปุระสงค์และนโยบำย
กำรลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้โดยค ำนงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นหลกั  

(1.4)  ด ำเนินกำรเพิ่มจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยแล้วหรือยกเลกิหนว่ยลงทนุท่ีรับซือ้คืน  

(1.5)  ด ำเนินกำรเพิ่มจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  

(1.6)  จดัสรรผลก ำไรของกองทนุเพื่อจ่ำยให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตำมวิธีที่ก ำหนดไว้ใน ข้อ 26 “กำรก ำหนดเวลำและวิธีกำรจ่ำยเงินปันผล
แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” ของโครงกำรจดักำรกองทนุ  

(1.7)  สงวนสทิธิที่จะปฏิเสธ ระงบั หรือหยดุกำรสัง่ซือ้-ขำยคืนหนว่ยลงทนุตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร  

(1.8)  สงวนสทิธิที่จะหยดุกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร 

(1.9)  สงวนสทิธิที่จะเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร  
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(1.10) สงวนสทิธิที่จะรับช ำระหนีเ้พื่อกองทนุด้วยทรัพย์สนิอื่นที่มิใช่หลกัประกนั แทนกำรช ำระหนีด้้วยเงินสดตำมตรำสำรแห่งหนี ้
ตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร  

(1.11) สงวนสทิธิที่จะช ำระคำ่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินได้  

(1.12) สงวนสิทธิที่จะละเว้นไม่ปฏิบตัิตำมมติของคณะที่ปรึกษำกองทุน หรือ มติของผู้ ถือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดกำร และ/หรือ
ผู้จัดกำรกองทุนมีเหตุอนัสมควรเช่ือได้ว่ำมติดงักล่ำว ขดั ฝ่ำฝืน กฎระเบียบ ข้อบงัคบั ประกำศ ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือ หนว่ยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย  

(1.13) เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรที่กองทุนถือหุ้นหรือหลกัทรัพย์อยู่เท่ำที่จ ำเป็น เพื่อรักษำผลประโยชน์
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(1.14) เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุหรือวิธีจดักำรกองทุนตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร  

(1.15)  กระท ำนิติกรรมสญัญำใด ๆ ในนำมของกองทนุ ซึง่บริษัทจดักำรมีอ ำนำจกระท ำได้ภำยในขอบเขตของกฎหมำย  

(1.16)  ปฏิบตัิหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอื่นเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของกองทนุและรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน
ภำยใต้ขอบเขต หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบริษัทจัดกำร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ก ำหนดทัง้ที่มีอยูใ่นปัจจบุนัและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด 

(1.17) ด ำเนินกำรเลกิกองทนุตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร  
 
(2) กำรรับและจ่ำยเงินของกองทนุ  

จดัให้มีกำรรับและจ่ำยคำ่ธรรมเนียม คำ่ใช้จ่ำย หรือเงินตอบแทนอื่นใด จำกและให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและกองทนุ ให้เป็นไปตำม
วตัถปุระสงค์ของกำรจดักำรของกองทนุตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 23 “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุและกองทนุรวม” 
 
(3)  กำรแตง่ตัง้บคุคลที่เก่ียวข้องเพื่อกำรจดักำรกองทนุ  

(3.1)  จัดให้มีผู้ ดูแลผลประโยชน์กองทุนซึ่งมีคุณสมบัติตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ว่ำด้วยคุณสมบตัิของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงกำรเปลี่ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และ
แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อื่นแทนตำมเง่ือนไขในกำรเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ในข้อ 6.2 “เง่ือนไขกำรเปลีย่นผู้ดแูล
ผลประโยชน์” ทัง้นี ้โดยได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก่อน  

(3.2)  แตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนภำยใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ ประกำศ ก ำหนด  

(3.3)  จัดให้มีผู้ สอบบัญชีของกองทุนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์วำ่ด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบญัชี  

(3.4)  แตง่ตัง้ผู้ช ำระบญัชีกองทนุ เมื่อยตุิหรือเลกิกองทนุ ทัง้นี ้โดยควำมเห็นชอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ก่อน  

(3.5) แตง่ตัง้และถอดถอนนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุของกองทนุตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร  
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(3.6)  แต่งตัง้บุคคลใด ๆ เพื่อมำปฏิบตัิหน้ำที่ให้แก่กองทุน อำทิเช่น ผู้ที่ได้รับมอบหมำยกำรจัดกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ที่
ปรึกษำกำรลงทนุ ที่ปรึกษำกองทนุ ผู้ เช่ียวชำญ ผู้ ให้บริกำรด้ำนข้อมูล ข่ำวสำร (Information Service Provider / Technical 
Advisor) เป็นต้น ทัง้นี ้ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร  
 

(4) กำรด ำเนินกำรอื่น ๆ  

(4.1)  จดัให้มีกำรฝำกทรัพย์สนิของกองทนุไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ  

(4.2)  จัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ประกำศ ก ำหนด และเก็บรักษำไว้ซึง่ทะเบียนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(4.3) จดัท ำรำยงำนเพื่อแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมทกุรอบปีบญัชี ซึง่มีสำระตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศส ำนกังำน และสง่รำยงำน
ดงักลำ่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
ภำยใน 3 เดือนนบัแตว่นัสิน้ปีบญัชี และบริษัทจดักำรจะจดัให้มีรำยงำนของรอบระยะเวลำลำ่สดุไว้ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ
สถำนที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ใช้เป็นสถำนที่ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถ
ตรวจดไูด้ และจดัส ำเนำให้เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ 

 ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดักำรเลือกจัดท ำและส่งรำยงำนทกุรอบระยะเวลำ 6 เดือน ตำมปีปฏิทิน ระยะเวลำกำรสง่รำยงำนเพื่อ
แสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมของรอบปีบญัชีจะขยำยเป็นภำยใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้ปีบญัชี  (4.4)  จัดท ำ รำยงำนเพื่ อ
แสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมเปิดทกุรอบระยะเวลำ 6 เดือนของปีบญัชีหรือของปีปฏิทิน ซึ่งมีสำระตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศ
ส ำนกังำน และสง่รำยงำนดงักลำ่วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและส ำนกังำนภำยใน 2 เดือนนบั
แตว่นัสิน้รอบระยะเวลำ 6 เดือนดงักลำ่ว และบริษัทจดักำรจะจดัให้มีรำยงำนของรอบระยะเวลำลำ่สดุไว้ ณ ส ำนกังำนของบริษัท
จดักำร และสถำนท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ใช้เป็นสถำนท่ีในกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุเพื่อให้ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุสำมำรถตรวจดไูด้ และจดัส ำเนำให้เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ 

ในกรณีที่บริษัทจดักำรกองทนุรวมเลือกจดัท ำและสง่รำยงำนตำมวรรคหนึ่งตำมรอบปีบญัชี บริษัทจดักำรจะได้รับยกเว้นไม่ต้อง
จดัท ำและสง่รำยงำนดงักลำ่วในรอบระยะเวลำ 6 เดือนหลงัส ำหรับปีบญัชีนัน้ 

(4.5) จัดท ำหนังสือชีช้วนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุน ณ วันสิน้ปีบัญชี และส่งให้แก่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ภำยใน 60 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสิน้ปีบญัชีนัน้  

(4.6) แจ้งกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อมลูที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นกำรเพิ่มจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียนและกำรแก้ไขเพิ่มเติมจ ำนวน
และมูลค่ำหน่วยลงทุนที่ขำยได้แล้ว ทัง้หมดของกองทนุ ให้แก่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
ทรำบภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมนัน้  

(4.7) ขอรับใบแทนหลกัฐำนกำรรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ โดยเสียค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนดในกรณีที่
หลกัฐำนดงักลำ่วสญูหำยหรือถกูท ำลำย  

(4.8)  จดัท ำรำยงำนอตัรำสว่นกำรลงทนุในหลกัทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่ำเกินอตัรำสว่นที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด ในกรณีที่มิได้เกิดจำกกำรลงทนุหรือได้หลกัทรัพย์มำเพิ่มเติมตำมหลกัเกณฑ์และ
วิธีกำรท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด และจดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภำยใน 3 วนัท ำ
กำรนบัแตว่นัถดัจำกวนัท่ีหลกัทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สนินัน้มีมลูคำ่เกินอตัรำที่ก ำหนด  

(4.9)  หน้ำที่อื่นใดตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด  
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22.1 (ข) เง่ือนไขกำรเปลีย่นบริษัทจดักำร  

กองทนุรวมอำจเปลีย่นบริษัทจดักำรได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี ้และเมื่อได้รับกำรอนมุตัิ หรือเห็นชอบจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  

1)  เมื่อสิน้สดุระยะเวลำ และ/หรือเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร  

2)  ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย วิธีกำรในกำรจัดกำร กำรด ำเนินงำน กำรบริหำรจัดกำรกองทุน หรือมีกำรเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ำงผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือกรณีอื่นใดอนัจะมีผลให้บริษัทจดักำรไม่ประสงค์ที่จะปฎิบตัิหน้ำที่ต่อไป บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิใน
กำรไม่รับหน้ำที่ในกำรจัดกำรกองทุนต่อไป ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะต้องแจ้งต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรว่ำไม่
ประสงค์ที่จะรับหน้ำที่ต่อไป (ลำออก) โดยที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องด ำเนินกำรจัดหำบริษัทจัดกำรรำยใหม่ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ เพื่อท ำหน้ำที่จดักำรกองทนุตำมที่ระบไุว้ในโครงกำรแทนบริษัทจดักำรภำยในระยะเวลำไม่เกิน 90 วนันบัจำกวนัที่
ได้รับแจ้งจำกบริษัทจดักำร  

ในกำรเปลี่ยนตวับริษัทจดักำรหำกเป็นกรณีที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ก็ให้ด ำเนินกำรขอควำมเห็นชอบดงักลำ่วก่อน โดยบริษัทจดักำรจะปฏิบตัิหน้ำที่ตอ่ไปจนกวำ่จะมี
กำรแต่งตัง้บริษัทจัดกำรรำยใหม่ อย่ำงไรก็ดี หำกเป็นกรณีที่บริษัทจัดกำรได้ท ำกำรบอกกล่ำวกำรลำออกจำกกำรเป็นบริษัท
จดักำรตำมข้อ (2) ข้ำงต้นนีจ้นครบถ้วน แต่กองทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน และ/หรือคณะกรรมกำรลงทุนไม่สำมำรถจัดหำ
บริษัทจดักำรกองทนุรวมอื่นใดมำรับหน้ำที่ได้ภำยใน 180 วนันบัแตว่นัท่ีบริษัทจดักำรได้ท ำกำรบอกกลำ่ว บริษัทจดักำรสงวนสทิธิ
ที่จะเลกิโครงกำรโดยถือวำ่กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรำยแล้ว  
 

22.2. สทิธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

(1)  สทิธิของผู้ดแูลผลประโยชน์  

(1.1)  ได้รับคำ่ธรรมเนียมตำมที่ระบไุว้ในสญัญำแตง่ตัง้  

(1.2)  บอกเลกิสญัญำแตง่ตัง้ ทัง้นี ้ตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสญัญำดงักลำ่วโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
 
(2)  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  

(2.1)  ดูแลให้บริษัทจัดกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำรกองทุนและข้อผูกพัน
ระหว่ำงผู้ ถือหน่วยลงทุนกบับริษัทจดักำร พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ .ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้ในปัจจุบนั 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด 

(2.2)  ดูแล รับฝำก และเก็บรักษำทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจำกทรัพย์สินของผู้ ดูแล
ผลประโยชน์และทรัพย์สนิของลกูค้ำอื่นจนกวำ่จะจดทะเบียนยกเลกิกองทนุ รับเงินต่ำงๆ ที่กองทนุจะพึงได้รับจำกกำรจดัตัง้และ
ด ำเนินงำนของกองทนุ เช่น เงินจองซือ้หน่วยลงทนุ เงินปันผล และดอกเบีย้จำกหลกัทรัพย์ เงินได้จำกกำรจ ำหน่ำยหรือเวนคืน
หลกัทรัพย์ และเงินอื่นใดของกองทนุ และน ำเข้ำไว้ในบญัชีเงินฝำกและ/หรือบญัชีทรัพย์สนิของกองทนุ ตลอดจนดแูลกำรเบิกจ่ำย
ทรัพย์สนิของกองทนุให้เป็นไปตำมที่ระบไุว้ใน โครงกำรจดักำรกองทนุ  
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(2.3)  จดัให้มีกำรรับมอบ เปลีย่นแปลง จ ำหนำ่ย สง่มอบ และโอนหลกัทรัพย์ตำ่ง ๆ ซึง่เป็นทรัพย์สินของกองทนุตลอดจนรับ
ช ำระหรือช ำระรำคำคำ่หลกัทรัพย์ดงักลำ่ว ตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำรเมื่อเห็นวำ่หลกัฐำนถกูต้องแล้ว  

(2.4)  รับรองควำมถกูต้องในจ ำนวนหนว่ยลงทนุที่เพิ่มขึน้จำกกำรออกหน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ตำมจ ำนวนเงินที่บริษัทจดักำรโอนเข้ำบญัชีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุและจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ถกูยกเลิกจำกกำรขำยคืนของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุในแตล่ะวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำร  

(2.5)  ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษัทจัดกำรในกำรที่บริษัทจัดกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุที่ได้มีค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุ เนื่องจำกมีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของ
กองทนุได้อยำ่งสมเหตสุมผล  

(2.6)  ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษัทจดักำรในกำรท่ีบริษัทจดักำรไมข่ำยหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำย
คืนหนว่ยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้วหรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุหำกเห็นวำ่มีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย
จ่ำยโอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุได้อยำ่งสมเหตสุมผลหรือไมส่ำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินของกองทนุได้อย่ำงเป็น
ธรรมและเหมำะสมหรือมีเหตจุ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(2.7)  ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษัทจดักำรในกรณีที่บริษัทจดักำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีสมำคมก ำหนด  

(2.8)  ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษัทจดักำรในกำรก ำหนดวิธีค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิของกองทนุ ตำมรำคำที่เป็นธรรมในกรณีที่
วิธีกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิตำมปกติท ำให้มลูคำ่ทรัพย์สนิไมเ่หมำะสมกบัสภำวกำรณ์ในขณะค ำนวณ มลูคำ่  

(2.9)   ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษัทจัดกำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษรในกำรท ำธุรกรรมเพื่อกองทุนรวมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง โดย
ธุรกรรมนัน้ไมม่ีรำคำตลำดหรือใช้รำคำอื่นท่ีไมเ่ป็นไปตำมรำคำตลำด ก่อนกำรท ำธุรกรรมในแตล่ะครัง้ 

(2.10) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษัทจดักำรในกำรรับช ำระหนีเ้พื่อกองทนุด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลกัประกนัแทนกำรช ำระหนี ้
ด้วยเงินสดตำมตรำสำรแหง่หนี ้ 

(2.11) ให้ควำมเห็นเก่ียวกบักำรจดักำรกองทนุของบริษัทจดักำร เพื่อประกอบกบัข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจดักำรเป็นผู้จัดหำใน
กำรจดัท ำรำยงำนดงันี ้ 

1)  รำยงำนทกุรอบระยะเวลำ 6 เดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน โดยสง่ให้บริษัทจดักำรภำยใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนั
สิน้รอบระยะเวลำ 6 เดือนดงักลำ่ว  

2)  รำยงำนทกุรอบปีบญัชี โดยสง่ให้บริษัทจดักำรภำยใน 60 วนั นบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้  

(2.12)  รับรองควำมถกูต้องในกำรค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำรับซือ้คืน และรำคำขำยหน่วยลงทนุ
ของกองทนุ และกำรค ำนวณหน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้จำกกำรออกหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทนุ และจ ำนวนหน่วยลงทนุที่
ลดลงจำกกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ที่บริษัทจดักำรได้ค ำนวณไว้ และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง เมื่อเห็น
วำ่ถกูต้องแล้ว  

(2.13) จ่ำยเงินจำกบญัชีเงินฝำกเพื่อเป็นคำ่ใช้จ่ำยตำ่ง ๆ ของกองทนุตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำร  

(2.14) แจ้งและรำยงำนให้บริษัทจดักำรทรำบถึงรำยละเอียดของสทิธิในกำรเข้ำประชมุผู้ ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับดอกเบีย้ 
กำรจองหุ้นเพิ่มทนุ กำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่หุ้น และกำรเปลีย่นแปลงอื่นใดที่มีผลตอ่กำรถือครองหลกัทรัพย์ของกองทนุ โดยทนัทีที่
ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับขำ่วเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกตลำดหลกัทรัพย์ 
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(2.15) จดัท ำรำยงำน และบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้และสง่ให้แก่บริษัทจดักำร  

1)  รำยงำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรถึงผลในกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของบริษัทจดักำรเก่ียวกบักำรรับและจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ 
กำรรับเงินปันผล ดอกเบีย้ และอื่นๆ  

2)  จดัท ำบญัชี และรับรองควำมถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุท่ีรับฝำกไว้  

3)  จดัท ำบญัชีแสดงกำรรับจ่ำยทรัพย์สนิของกองทนุ และรับรองควำมถกูต้อง  

4)  จดัท ำรำยงำนเก่ียวกบัเงินสด และรำยละเอียดกำรค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สิน มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่ำหน่วยลงทนุของ
กองทนุ  

5)  จดัท ำงบกระทบยอดส ำหรับบญัชีเงินฝำกที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้มีอ ำนำจลงนำม 

(2.16) แจ้งให้บริษัทจัดกำรทรำบในกรณีที่บริษัทจดักำรมิได้ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และ   ตลำดหลกัทรัพย์ 
รวมทัง้ประกำศหลกัเกณฑ์ หรือข้อบงัคบัอื่นใดที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดงักลำ่วจนก่อให้เกิดควำมเสยีหำยตอ่กองทนุ  

(2.17)  จดัท ำรำยงำนเสนอตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ในกรณีที่บริษัทจดักำรกระท ำกำรหรืองด
เว้นกระท ำกำรจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทนุหรือไม่ปฏิบตัิตำมหน้ำที่ตำมมำตรำ 125 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นี ้ภำยใน 5 วนั นบัแตว่นัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุำรณ์ดงักลำ่ว  

(2.18)  ด ำเนินกำรสอดสอ่งดแูลและตรวจสอบสมดุบญัชีและเอกสำรหลกัฐำนของกอง ทนุตำมที่เห็นสมควร ทัง้นี  ้จะต้องไม่
เข้ำมำมีอ ำนำจตอ่กำรตดัสนิใจและกำรด ำเนินงำนของบริษัทจดักำร  

(2.19)  ด ำเนินกำรฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำม
เสยีหำยจำกบริษัทจดักำร ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง หรือเมื่อได้รับค ำสัง่จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ คำ่ใช้จ่ำยในกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุให้เรียกร้องจำก
ทรัพย์สนิของกองทนุ  

(2.20)  ในกรณีที่มีกำรเลกิโครงกำร หน้ำที่ผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิน้สดุเมื่อผู้ช ำระบญัชีได้จดทะเบียนเลกิกองทนุกบัส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์โดยในช่วงระยะเวลำที่กำรช ำระบญัชียงัไม่สิน้สดุ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรับ
ฝำกทรัพย์สนิของกองทนุจนกวำ่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ  

(2.21)  ในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์หมดหน้ำที่ลงไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ผู้ ดูแลผลประโยชน์นัน้ต้องท ำหน้ำที่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุต่อไปอย่ำงสมบรูณ์จนกว่ำกำรจดักำรโอนทรัพย์สินและเอกสำรหลกัฐำนทัง้หมดของกองทนุนัน้ ตลอด
จนถึงกำรด ำเนินกำรอื่นใดที่จ ำเป็นเพื่อให้กำรโอนทรัพย์สนิและเอกสำรทัง้หลำยเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รำย
ใหม่จะเสร็จสิน้และผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหม่สำมำรถท ำหน้ำที่ได้ทนัที เว้นแต่บริษัทจัดกำรหรือผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยจะมี
ค ำสัง่เป็นอยำ่งอื่น  

(2.22)  แจ้งกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ และจัดท ำรำยงำนในเร่ืองดงักลำ่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุล
และหลกัฐำนที่ได้ให้ควำมเห็นชอบหรือที่ได้ให้กำรรับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
จำกผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ทรำบโดยพลนั  

(2.23)  ท ำกำรรับรองในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถูกต้องอนัมีสำเหตุเนื่องมำจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ เช่น 
จำกรำคำหลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้สดุท้ำยของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือสมำคมตรำสำรหนีไ้ทยไมถ่กูต้อง  
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(2.24)  ท ำกำรรับรองรำยละเอียดโครงกำรท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ในกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรที่มีลกัษณะเป็นกำรให้ประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์หรือส ำนกังำนก ำหนด  

(2.25)  ท ำกำรรับรองผลกำรนบัมติ ในกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรตำมมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หำกปรำกฏว่ำมติของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุดงักลำ่วไม่เกินร้อยละ 55 ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงกำร 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทุนตำมวรรคหนึ่ง หมำยควำมว่ำ มติโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทุน
รวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงกำร 

(2.26)  ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้ำที่ต้องดูแลกำรด ำรงจ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตำมโครงกำรและประกำศ
ก ำหนด และในกรณีที่จ ำนวนผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนดในโครงกำรหรือประกำศ และบริษัทจดักำรไม่ด ำเนิ นกำร
ตำมประกำศและโครงกำร ผู้ดแูลผลประโยชน์มีหน้ำที่ต้องรำยงำนให้ส ำนกังำนทรำบ 

(2.27)  หน้ำที่อื่นใดที่ระบุไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือโดยข้อก ำหนดของกฎหมำยที่เก่ียวข้องเป็นหน้ำที่ที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ต้องกระท ำ ทัง้นี ้ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์   

(2.28)  ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ประกำศไว้โดยเคร่งครัด  
 
22.3.  สทิธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน:  

(1)  สทิธิของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน  

(1.1)  ได้รับคำ่ธรรมเนียม ตำมที่ระบไุว้ในสญัญำแตง่ตัง้  

(1.2)  บอกเลกิสญัญำแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแตง่ตัง้  
 
(2)  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน  

(2.1)  ให้จัดวำงเอกสำรเผยแพร่ ณ ส ำนกังำนใหญ่และสำขำ (ถ้ำมี) ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนเก่ียวกับกองทุน 
รวมทัง้ด ำเนินกำรด้วยควำมร่วมมือของบริษัทจดักำรในกำรเผยแพร่มลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำขำยหนว่ยลงทนุ รำคำรับซือ้คนืหนว่ย
ลงทนุ รวมทัง้ข้อมลูและเอกสำรอนัจ ำเป็น  

(2.2)  แจกจ่ำยหนงัสอืชีช้วนเสนอขำยหนว่ยลงทนุสว่นสรุปข้อมลูส ำคญั ใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ใบ
ค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุหรือเอกสำรกำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ย หรือเอกสำรอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบักองทนุ  

(2.3)  รับเอกสำรและตรวจสอบควำมถกูต้องและควำมครบถ้วนของเอกสำรที่ใช้ในกำรซือ้หรือขำยคืนหนว่ยลงทนุและเอกสำรอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้อง  

(2.4)  ตรวจสอบเอกสำรกำรแสดงตน อำทิเช่น บตัรประชำชน บตัรข้ำรำชกำร วำ่ตรงกบัช่ือของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุในกำรท ำ
ธุรกรรมกบักองทนุ  

(2.5)  รับช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุน หรือช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ตำมเง่ือนไขที่ระบุใน
โครงกำร  
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(2.6)  ยืนยนักำรซือ้หรือขำยคืนหนว่ยลงทนุ สง่มอบหรือรับมอบหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกบัภำษี 
และเอกสำรอื่นใดที่เก่ียวข้อง  

(2.7)  คืนเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ที่ไมไ่ด้รับกำรจดัสรรหนว่ยลงทนุตำมค ำสัง่บริษัทจดักำร  

(2.8)  ให้ควำมร่วมมือกบับริษัทจดักำรในกำรแจ้งหรือติดตอ่กบัผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุเมื่อมีควำมจ ำเป็นที่จะต้อง
แจ้งหรือติดตอ่เก่ียวกบัสทิธิประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือเมื่อมีเหตจุ ำเป็นอื่นใด  

(2.9)  ท ำกำรอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัหน้ำที่ดงักลำ่วข้ำงต้น  

(2.10) ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนจะต้องปฏิบตัิหน้ำที่ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนกฎหมำยที่เก่ียวข้องอยำ่งเคร่งครัด  

(2.11) ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
 
22.4.  สทิธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของตวัแทนจ ำหนำ่ย :  
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมที่ระบไุว้ในสญัญำแต่งตัง้ (ถ้ำมี) ทัง้นี ้สญัญำดงักลำ่วจะไม่ขดัต่อประกำศหรือกฎหมำย
ต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
22.5.  สทิธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของที่ปรึกษำกำรลงทนุ :  
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมที่ระบไุว้ในสญัญำแต่งตัง้ (ถ้ำมี) ทัง้นี ้สญัญำดงักลำ่วจะไม่ขดัต่อประกำศหรือกฎหมำย
ต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
22.6. สทิธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของที่ปรึกษำกองทนุ/ที่ปรึกษำอื่น ๆ :  
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมที่ระบไุว้ในสญัญำแต่งตัง้ (ถ้ำมี) ทัง้นี ้สญัญำดงักลำ่วจะไม่ขดัต่อประกำศหรือกฎหมำย
ต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
22.7.  สทิธิ หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบและกำรแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุของที่ปรึกษำกองทนุ (เฉพำะกอง Country Fund)  

-- ไมม่ี --  เนื่องจำกไมใ่ช่กองทนุรวมส ำหรับผู้ลงทนุตำ่งประเทศ (Country Fund) 

 
23.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม :    

23.1 คำ่ธรรมเนียม ที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

23.1.1.  คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุ (Front- End Fee)  

-- ไมม่ี – 
 
23.1.2.  คำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Back - End Fee)  

-- ไมม่ี – 
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23.1.3.  คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (Switching Fee) 

(1) คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวำ่งกองทนุรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจดักำรเอง 

-  คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขำเข้ำ   

ยกเว้น 

- คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขำออก 

ยกเว้น 
 
(2) คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุกบักองทนุรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจดักำรอื่น 

- คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขำเข้ำ   

ยกเว้น 

- คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขำออก 

ยกเว้น 
 
23.1.4.  คำ่ธรรมเนียมกำรโอนหนว่ยลงทนุ 

-- ไมม่ี --  เนื่องจำกไมอ่นญุำตให้โอนหนว่ยลงทนุ 
 
23.1.5. คำ่ธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ   

บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บในอตัรำ 50 บำทตอ่รำยกำร กรณีร้องขอใบใหม ่โดยในระยะแรกจะยกเว้น ไมเ่รียกเก็บ เมื่อมีกำรเรียกเก็บ
จะประกำศให้ทรำบลว่งหน้ำ 
 
23.1.6. คำ่ปรับกรณีขำยคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลำถือครองที่ก ำหนดในโครงกำร (exit fee) 

-- ไมม่ี – 
 
23.1.7.  อื่น ๆ ระบ ุ:  

(1)   สว่นตำ่งคำ่ขำยหนว่ยลงทนุ  (Subscription Spread) 

-- ไมม่ี -- 

(2) สว่นตำ่งคำ่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  (Redemption Spread) 

-- ไมม่ี -- 

(3) ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน หรือนำยทะเบียนด ำเนินกำรให้
ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจำกกรณีปกติ เช่น  

(3.1) ค่ำธรรมเนียมในกำรเปลี่ยนช่ือ-สกุล ที่อยู่ กำรออกใบหน่วยลงทนุ กำรออกหนงัสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ในกรณีหำยและอื่น ๆ ท่ีเกิดขึน้จริง ซึง่เป็นควำมประสงค์เฉพำะตวัของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะ
คิดคำ่ธรรมเนียมจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ในอตัรำ 50 บำทตอ่รำยกำร 
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(3.2)  คำ่ธรรมเนียมกำรโอนเงินคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ และ/หรือค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ (ถ้ำมี) เข้ำบญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตำมที่
จ่ำยจริง 

(3.3) คำ่ใช้จ่ำยอื่นๆ ที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุขอให้บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน หรือนำยทะเบียนด ำเนินกำร
ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจำกกรณีปกติ ตำมที่จ่ำยจริง 

ค่ำธรรมเนียมดงักลำ่วในข้อ 23.1 ข้ำงต้นนี ้เป็นอตัรำที่ยงัไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย หรือภำษีอื่นใด
ท ำนองเดียวกนั ทัง้ที่กองทนุเป็นผู้ รับภำระหรือเป็นผู้ รับภำระแทนผู้ รับเงินตำมสญัญำ 
 
23.2 คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม 

23.2.1.  คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี  

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00  ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
 

23.2.2.  คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รำยปี  

 คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 

อตัรำไมเ่กินร้อยละ 0.15 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

 คำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยสว่นท่ีเพิ่มที่เก่ียวเนื่องกบักำรให้บริกำรของผู้ดแูลผลประโยชน์ (Transaction Fee)  

เรียกเก็บตำมที่จ่ำยจริง 
 
23.2.3.  คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุรำยปี  

อตัรำไมเ่กินร้อยละ 0.12 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทุน  
 
23.2.4  คำ่ธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทนุ  

ยกเว้น ตลอดระยะเวลำที่กองทนุมีสถำนะเป็นกองทนุรวมหุ้นระยะยำว 

ทัง้นี ้เมื่อกองทนุรวมได้เปลี่ยนประเภทเป็นกองทุนรวมตรำสำรแห่งทุน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม
ดงักลำ่ว ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 1.00 ตอ่ปีของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
   
23.2.5 คำ่ธรรมเนียมกำรจดัจ ำหนำ่ย  

--ไมม่ี --  

อื่น ๆ ระบ ุ:  
 
23.2.6 คำ่ใช้จ่ำยที่เก่ียวเนื่องกบักองทนุ :  

(1)  คำ่ใช้จ่ำยในกำรสง่เสริมกำรขำยในกำรเสนอขำยครัง้แรก เช่น ค่ำโฆษณำประชำสมัพนัธ์ เป็นต้น ตำมที่จ่ำยจริง แต่ทั ง้นี ้
จะไมเ่กิน 2,000,000 บำท  

(2)  ค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมที่เก่ียวข้องในกำรจดัตัง้กองทุน เช่น ค่ำธรรมเนียมในกำรจดัตัง้กองทนุ และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สนิของกองทนุกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. คำ่ที่ปรึกษำทนำยควำม ในช่วงจดัตัง้กองทนุ เป็นต้น  

(3)  คำ่ใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรน ำเงินทนุของโครงกำรไปลงทนุในตำ่งประเทศ เช่น คำ่โทรศพัท์ทำงไกล คำ่โทรสำรทำงไกล เป็นต้น  
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(4)  ค่ำใช้จ่ำยอนัเก่ียวเนื่องจำกกำรลงทนุในต่ำงประเทศ เช่น ค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย หรือภำษีอื่นใดที่เก่ียวข้องทัง้ในประเทศ
ไทย และตำ่งประเทศ (ถ้ำมี) 

(5)  คำ่แปลหนงัสอืชีช้วนเสนอขำยหนว่ยลงทนุเป็นภำษำตำ่งประเทศ (ถ้ำมี)  

(6)  คำ่ใช้จ่ำยในกำรสอบบญัชี  

(7)  คำ่ที่ปรึกษำกฎหมำย  

(8)  ค่ำที่ปรึกษำกองทนุ และ/หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรว่ำจ้ำงบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมกำรหรือบุคคลอื่นใดที่กองทนุได้
แตง่ตัง้ขึน้  

(9)  คำ่จดัท ำ จดัพิมพ์ แบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรกองทนุ ค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ/ใบเสร็จรับเงิน/
ใบก ำกับภำษี รำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุและแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักองทุน และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมและจัดส่ง
เอกสำรดงักลำ่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตลอดจนคำ่ใช้จ่ำยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบักองทนุ  

(10)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรสง่เสริมกำรขำยภำยหลงักำรกำรเสนอขำยครัง้แรก เช่น ค่ำโฆษณำ ประชำสมัพนัธ์ หรือค่ำสื่อโฆษณำ
ประชำสมัพนัธ์ กำรส่งเสริมกำรขำย กำรจดัอบรมเผยแพร่ควำมรู้ ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรตลำด ตลอดจนกำรจดัสมัมนำกำรแนะน ำ
กองทนุ เป็นต้น ตำมที่จ่ำยจริง แตท่ัง้นี ้จะไมเ่กิน 1,000,000 บำทตอ่ปีบญัชี  

(11)  คำ่จดัท ำ คำ่พิมพ์หนงัสอืชีช้วนเสนอขำยหนว่ยลงทนุ รำยงำนประจ ำงวด 6 เดือนและรำยงำนประจ ำปีถึงผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(12)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ใน
หนงัสอืพิมพ์รำยวนัหรือสิง่พิมพ์อื่นใด  

(13)  ค่ำเก็บรักษำทรัพย์สินทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ในข้อ 23.2.2 “ค่ำธรรมเนียมผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รำยปี” ไมเ่กินร้อยละ 0.07 ตอ่ปีของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(14)  ค่ำใช้จ่ำย และ/หรือค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวกับกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์กำรลงทุนในหลกัทรัพย์ เช่น ค่ำนำยหน้ำซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ ค่ำประกนัควำมเสี่ยงเนื่องจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน และ/หรือ อตัรำดอกเบีย้ ทัง้ที่เกิดขึน้ในประเทศไทย และ
ตำ่งประเทศ เป็นต้น  

(15)  คำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดี (ถ้ำมี) อำทิเช่น คำ่ใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรติดตำมทวงถำม หรือกำรด ำเนินคดี เพื่อกำรรับช ำระ
หนีใ้ด ๆ ของกองทนุ และ/หรือคำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดักำรปฏิบตัิหน้ำที่หรือเรียก
ค่ำสินไหมทดแทน ควำมเสียหำยจำกบริษัทจัดกำรเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับค ำสัง่จำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์หรือคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ฯ และ/หรือ 
คำ่ใช้จ่ำยด้ำนกฎหมำยในกำรด ำเนินคดีทำงศำลเพื่อรักษำสทิธิของกองทนุ เป็นต้น  

(16)  ค่ำจดัเตรียมรำยงำนต่ำง ๆ ส ำหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆที่เกิดขึน้จำกกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยหรือ
ประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์หรือคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ หรือสมำคม หรือหนว่ยงำนท่ีมีอ ำนำจตำมกฎหมำย  

(17)  คำ่ใช้จ่ำยในกำรจดัท ำ จดัพิมพ์ และจดัสง่หนงัสือบอกกลำ่ว ประกำศและรำยงำนต่ำงๆ รวมถึงกำรลงประกำศในหนงัสือพิมพ์
รำยวัน ที่นอกเหนือจำกกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกำศกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร กำรปิดสมุดทะเบียนเพื่อ
จ่ำยเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ขำ่วสำรถึงผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  



  

 

กองทนุเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยำว  69  

(18)  ค่ำใช้จ่ำยอนัเก่ียวเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงกำร เช่น กำรจดัประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ กำรขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุน 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรประกำศกำรแก้ไขในหนงัสอืพิมพ์ เป็นต้น  

(19) คำ่เอกสำรทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ คำ่เอกสำรกำรลงบญัชีกองทนุ  

(20) คำ่ใช้จ่ำยในกำรรับช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ ค่ำใช้จ่ำยในกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ เช่น ค่ำธรรมเนียมธนำคำร ค่ำ
อำกรแสตมป์ คำ่ไปรษณียำกร คำ่โทรศพัท์ คำ่โทรสำร เป็นต้น  

(21) ค่ำฤชำ ค่ำธรรมเนียม และ/หรือค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำธรรมเนียมธนำคำรต่ำงๆ ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำไปรษณียำกร ค่ำ
โทรศพัท์ ค่ำโทรสำร ค่ำไปรษณียำกรส ำหรับหนงัสือโต้ตอบกบัผู้ ถือหน่วยลงทุน ค่ำพำหนะ ค่ำจดทะเบียนกับผู้มีอ ำนำจตำม
กฎหมำย รวมทัง้ค่ำใช้จ่ำยและ/หรือค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับกำร จดัหำ ได้มำ รับมอบ/ส่งมอบดแูล รักษำ ป้องกัน
ผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลกัทรัพย์ต่ำงๆของกองทุนที่นอกเหนือไปจำกที่ได้ระบุไว้ในข้อ 23.2.2“ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ รำยปี” เป็นต้น  

(22) คำ่ใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรผิดนดัช ำระรำคำ (Failed Trade) 

(23) คำ่ใช้จ่ำยตำ่ง ๆ ในกำรช ำระบญัชี และเลกิกองทนุ  

(24) คำ่ใช้จ่ำยตำ่ง ๆ ที่เก่ียวเนื่องจำกกำรรับจ ำนองอสงัหำริมทรัพย์เพื่อเป็นหลกัประกนักำรลงทนุ และ/หรือในกรณีที่กองทนุ
รวมได้รับท่ีดินจำกกำรช ำระหนีห้รือสทิธิเรียกร้อง 

(25) คำ่ฤชำ คำ่ธรรมเนียม และ/หรือคำ่ใช้จ่ำยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบักองทนุ  

หมำยเหต ุ: 

- คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จำ่ยรวมทัง้หมดที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม 

คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยรวมทัง้หมดซึง่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม เมื่อรวมกนัแล้วไมเ่กินร้อยละ 5 ตอ่ปีของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ
ถวัเฉลีย่ระหวำ่งงวด  

หมำยเหต ุ:  กำรก ำหนดค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมดงักล่ำวข้ำงต้น บริษัทจัดกำรประมำณกำรจำกมูลค่ำทรัพย์สิน
สทุธิ ณ ต้นปี อนึ่ง ในกรณีระหว่ำงปี มูลค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทุนได้ลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั และส่งผลให้มูลค่ำทรัพย์สิน
สทุธิถัวเฉลี่ยระหว่ำงงวดลดลง อำจท ำให้ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมที่เรียกเก็บเมื่อค ำ นวณเป็นอตัรำร้อยละต่อปีของ
มูลค่ำทรัพย์สินสทุธิถัวเฉลี่ยระหว่ำงงวดเกินกว่ำอตัรำที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้นได้ โดยเป็นผลมำจำกกำรค ำนวณในฐำนมูลค่ำ
ทรัพย์สินสทุธิที่แตกต่ำงกัน โดยมิได้เกิดจำกกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยจำกกองทุนรวมในอตัรำที่เพิ่มขึน้แต่
อย่ำงใด โดยในกรณีดงักล่ำว บริษัทจัดกำรจะไม่เรียกเก็บหรือตดัจ่ำยเงินเพื่อจ่ำยค่ำใช้จ่ำยอื่นใดของกองทุนเพิ่มอีก ยกเว้น
ในส่วนของค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ด ูแลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน 
ค่ำธรรมเนียมผู้สอบบญัชี และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์หรือค่ำธรรมเนียมธนำคำร หรือค่ำใช้จ่ำยที่
จ ำเป็นในกำรปฏิบตัิตำมประกำศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องเท่ำนัน้  

- กำรเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรตำมข้อ 23.2.1 

(1) ในกรณีที่กองทนุรวมมีมลูคำ่หนว่ยลงทนุท่ีขำยได้แล้วทัง้หมดโดยค ำนวณตำมมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหน่วยลงทนุน้อยกว่ำ 50 
ล้ำนบำท บริษัทจัดกำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรเป็นอตัรำร้อยละของมลูค่ำทรัพย์สิน หรือมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวมเทำ่นัน้ 
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(2) ในกรณีที่มูลค่ำของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำท หำก
ต่อมำกองทุนรวมดงักล่ำวมีมูลค่ำหน่วยลงทุนที่ขำยได้แล้วทัง้หมดโดยค ำนวณตำมมลูค่ำที่ตรำไว้ของหน่วยลงทนุลดลงเหลือ
น้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำท บริษัทจัดกำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรตำมหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี  ้

(2.1) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรเป็นอตัรำร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สินหรือมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรที่เรียกเก็บต้องเป็นอัตรำร้อยละที่ไม่สูงกว่ำร้อยละของ
คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรเดิมที่บริษัทจดักำรเรียกเก็บในช่วงเวลำที่กองทนุรวมมีมลูค่ำไม่น้อยกว่ำ  50 ล้ำนบำทโดยค ำนวณตำม
มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหนว่ยลงทนุ 

(2.2) ในกรณีอื่นนอกเหนือจำกกรณีตำม (2.1) บริษัทจัดกำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรในอัตรำที่แสดงได้ว่ำ
เหมำะสมและเป็นธรรม ทัง้นี ้โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

- คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมดเป็นอตัรำที่ยงัไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย หรือภำษีอื่นใด
ท ำนองเดียวกนั ทัง้ที่กองทนุเป็นผู้ รับภำระหรือเป็นผู้ รับภำระแทนผู้ รับเงินตำมสญัญำ 

- บริษัทจดักำรจะค ำนวณคำ่ธรรมเนียมข้อ 23.2.1 – 23.2.3 ทกุวนั โดยใช้มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุในแตล่ะวนัเป็นฐำน
ค ำนวณ แต่จะเรียกเก็บจำกกองทุนโดยกำรตัดจ่ำยจำกบัญชีของกองทุนเป็นรำยเดือน หรือตำมระยะเวลำที่บริษัทจัดกำร
เห็นสมควร 

- ค่ำใช้จ่ำยข้อ 23.2.4 และข้อ 23.2.6 (1) – (14) จะเรียกเก็บจำกกองทุนเมื่อมีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึน้ตำมที่จ่ำยจริง โดยในทำง
บญัชี บริษัทจดักำรจะพิจำรณำตดัจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยของกองทุนเฉลี่ยเท่ำกันทุกวนัตำมระยะเวลำของค่ำใช้จ่ำยนัน้ หรือตำม
ระยะเวลำที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร  

- ค่ำใช้จ่ำยข้อ 23.2.6 (15) – (25) จะเรียกเก็บจำกกองทนุเมื่อมีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึน้ตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชี
บริษัทจดักำร จะตดัจ่ำยครัง้เดียวในวนัท่ีเกิดคำ่ใช้จ่ำยนัน้ ๆ  

ทัง้นี ้กำรตดัจ่ำยค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวข้ำงต้นจะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี อนึ่ง หำกมีกำร
เปลีย่นแปลงเก่ียวกบัภำษีมลูคำ่เพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอื่นใดในท ำนองเดียวกนั บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง
กำรรับรู้ภำษีตำ่งๆ ดงักลำ่ว โดยถือวำ่ได้รับมติจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
 
23.3. กำรเปลีย่นแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำย :  

23.3.1  กำรเปลีย่นแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยภำยใต้อตัรำที่ระบไุว้ในโครงกำร  

บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรเพิ่ม/ลด/ยกเว้นคำ่ธรรมเนียมภำยใต้อตัรำที่ระบไุว้ในข้อ 23 “คำ่ธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียก
เก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” นีโ้ดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร อย่ำงไรก็ดี  ในกำรเรียกเก็บ 
เพิ่ม หรือ ลด หรือยกเว้นคำ่ธรรมเนียมดงักลำ่วข้ำงต้นนี ้บริษัทจดักำรจะท ำกำรติดประกำศไว้ ณ ท่ีเปิดเผยของบริษัทจดักำร 
  
23.3.2  กำรเปลีย่นแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำย  

บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม/ลดค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำใช้จ่ำย ตำมข้อ 23.1 และข้อ 23.2 โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแก้ไข
เพิ่มเติมโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
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(1) กรณีเพิ่มอตัรำคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำย ไมเ่กินร้อยละ 5 ของอตัรำคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร 
ภำยในระยะเวลำ 1 ปี  

บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 60 วนั ตำมวิธีกำรดงัต่อไปนี ้ก่อนกำรเรียกเก็บ
คำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยเพิ่มดงักลำ่ว 

(1.1) ประกำศหนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อยหนึง่ฉบบั เป็นเวลำ 3 วนัติดตอ่กนั และ 

(1.2) ติดประกำศไว้ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจัดกำร และสถำนที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ใช้เป็น
สถำนท่ีในกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ   
 

(2)  กรณีเพิ่มอตัรำค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเกินกว่ำร้อยละ 5 ของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร 
ภำยในระยะเวลำ 1 ปี  

บริษัทจดักำรจะกระท ำเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วยมติเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด หรือได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์    
 
(3) กรณีที่บริษัทจดักำรจะเปลีย่นแปลงลดคำ่ธรรมเนียม หรือคำ่ใช้จ่ำย  

บริษัทจัดกำรจะติดประกำศค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยอตัรำใหม่ ณ ส ำนักงำนของบริษัทจัดกำรและสถำนท่ีติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ใช้เป็นสถำนที่ในกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ   

ทัง้นี ้กำรเปลี่ยนแปลงตำมข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) ข้ำงต้น บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ทรำบภำยใน 15 วนันบัแตว่นัเปลีย่นแปลงคำ่ธรรมเนียม หรือคำ่ใช้จ่ำย  

 
24.  วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน  และราคา
หน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวธีิการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

24.1.  วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ 
และรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  

1.  บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ์ และวิธีกำรที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ประกำศก ำหนด  

2.  บริษัทจัดกำรจะค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเปิด ตำมระยะเวลำดงัตอ่ไปนี ้ 

(2.1) ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคำ่หนว่ยลงทนุ ทกุสิน้วนัท ำกำร  

(2.2) ค ำนวณรำคำขำยหนว่ยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ทกุสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ให้ใช้มลูค่ำหน่วย
ลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำดงักลำ่ว 

(2.3)  ประกำศมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) วนัท ำกำรก่อนวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุลำ่สดุ โดยให้ประกำศภำยในวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุลำ่สดุ 

(ข) วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุลำ่สดุ โดยให้ประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป  
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(ค) วนัท ำกำรสดุท้ำยของแตล่ะเดือน โดยให้ประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีทุกกองทนุรวมก ำหนดวนัท ำ
กำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุแตล่ะครัง้หำ่งกนัยำวกวำ่หนึง่เดือน  

(ง) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อกำรจ่ำยเงินปันผล โดยให้ประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป 

ควำมใน (ก) มิให้น ำมำใช้บงัคบักบักองทนุรวมเปิดที่ซือ้ขำยหนว่ยลงทนุทกุวนัท ำกำร และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถำบนั 

(2.4) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุลำ่สดุ โดยให้ประกำศ
ภำยในวนัท ำกำรถดัไป 

มลูคำ่หนว่ยลงทนุ หมำยถึง มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิหำรด้วยจ ำนวนหนว่ยลงทนุที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท ำกำรที่ค ำนวณนัน้  

มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคำ่หนว่ยลงทนุ ต้องได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์  

ในกรณีที่กำรประกำศตำม (2.3) และ (2.4) ได้กระท ำผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูค่ำหน่วยลงทนุที่จดัขึน้โดยสมำคม (NAV Center) 
หรือช่องทำงอื่นที่ส ำนกังำนยอมรับ บริษัทจดักำรจะประกำศมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคำ่หนว่ยลงทนุภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไปก็ได้ 

กำรประกำศข้ำงต้น บริษัทจดักำรจะประกำศในหนงัสือพิมพ์รำยวนัอย่ำงน้อยหนึ่งฉบบั และปิดประกำศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท ำ
กำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำร และจดัให้มีประกำศดงักลำ่วไว้ ณ สถำนท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ใช้ใน
กำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี)  

ในกรณีที่มูลค่ำทรัพย์สินสทุธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และจ ำนวนหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรตำม
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ประกำศก ำหนด  
 
3.  กำรใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือจ ำนวน
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 

(3.1)  ค ำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกั
สำกล  

(3.2)  ค ำนวณมลูคำ่หนว่ยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต ำแหนง่ โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล ส ำหรับมลูคำ่
หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในกำรค ำนวณรำคำขำยหนว่ยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต ำแหนง่ที่ 4 ขึน้ สว่นมลูค่ำหน่วยลงทนุเพื่อใช้ในกำรค ำนวณ
รำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมต ำแหนง่ที่ 5 ทิง้  

(3.3)  ประกำศมลูค่ำหน่วยลงทนุตำมที่ค ำนวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต ำแหน่งโดยตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้ และ
ประกำศรำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตำมที่ค ำนวณได้ใน (3.2)  

(3.4)  ค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล แต่จะใช้
ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต ำแหนง่โดยตดัทศนิยมต ำแหนง่ที่ 5 ทิง้  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จำกกำรค ำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดักำรจะน ำผลประโยชน์นัน้รวมเข้ำเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุเปิด  
 
4. บริษัทจดักำรได้รับยกเว้นไมต้่องค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรัพย์สิน มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุกองทนุเปิด เมื่อมีเหตกุำรณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  เมื่อบริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ขำย รับซือ้คืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค ำสั่งซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสั่ง
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพำะในช่วงระยะเวลำดงักลำ่ว 
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(2) เมื่อมีเหตทุี่บริษัทจดักำรต้องเลกิกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรำกฏเหตดุงักลำ่ว 

เง่ือนไขพิเศษ : 

1.  เนื่องจำกกองทนุอำจลงทนุในหลกัทรัพย์ที่อยูใ่นกลุม่หลกัทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นหลกัทรัพย์
ที่มิได้ท ำกำรซือ้ขำย ในตลำดซือ้ขำยคล่องอื่น ๆ หรือหลกัทรัพย์ในต่ำงประเทศ ดงันัน้ ตรำสำรที่กองทุนลงทุนอำจไม่มีสภำพ
คลอ่ง หรือมีสภำพคลอ่งน้อยมำก หรืออำจมีปัจจยัภำยนอกตำ่ง ๆ ทัง้ในและนอกประเทศมำกระทบตอ่มลูคำ่หลกัทรัพย์ที่กองทนุ
ลงทนุ จึงอำจเป็นเหตใุห้กำรบนัทกึบญัชี กำรบนัทกึมลูคำ่หลกัทรัพย์ ให้เป็นไปตำมมลูคำ่ตำมรำคำตลำดของหลกัทรัพย์ตำ่ง ๆ  ใน
พอร์ตกำรลงทนุ เป็นไปได้ยำก และอำจไมเ่ป็นปัจจบุนั  

อย่ำงไรก็ดี บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ และ วิธีกำร ตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือหนว่ยงำนท่ีมีอ ำนำจตำมกฎหมำยประกำศก ำหนด  

2.  กำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิกรณีที่วนัท ำกำรในประเทศไทยตรงกบัวนัหยดุท ำกำรในตำ่งประเทศ  

บริษัทจดักำรจะใช้รำคำหลกัทรัพย์และทรัพย์สินลำ่สดุที่มีเป็นฐำนในกำรค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี  ้เว้นแต่
กรณีที่บริษัทจดักำรและผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นร่วมกนัวำ่ควรท่ีจะใช้รำคำอื่นท่ีเหมำะสมกวำ่แทน  

3.  อตัรำแลกเปลีย่นที่ใช้ในกำรค ำนวณกำรก ำหนดมลูคำ่หลกัทรัพย์ที่เป็นสกลุเงินตรำตำ่งประเทศ  

บริษัทจดักำรจะค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อตัรำแลกเปลีย่นที่เหมำะสม ซึง่เป็นอตัรำแลกเปลีย่นที่บริษัทจดักำรและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงร่วมกนั  

4.  กำรหยดุค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรัพย์สนิ  

เว้นแตก่รณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกำศ ก ำหนด สัง่กำร เห็นชอบ และ /หรือผ่อนผนัเป็นอย่ำงอื่น บริษัทจัดกำรขอ
สงวนสิทธิที่จะหยุดค ำนวณ และไม่ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุของกองทนุ เมื่อบริษัทจดักำรเห็นวำ่มีเหตกุำรณ์ตำ่ง ๆ ท่ีอำจสง่ผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/
หรืออำจมีผลกระทบตอ่กำรค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทนุจนเป็นเหตใุห้ไม่สำมำรถค ำนวณได้อย่ำงสมเหตสุมผล หรือ
เป็นธรรม อำทิเช่น เมื่อปรำกฏเหตกุำรณ์ตำ่ง ดงัตอ่ไปนี ้:-  

(ก) กรณีที่ตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศที่กองทนุได้ลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขำยในตลำดดงักลำ่วเกินกว่ำร้อยละ  10 
ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ไมส่ำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยได้ตำมปกติ; หรือ  

(ข) กรณีเกิดเหตกุำรณ์ที่ท ำให้ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศได้อย่ำงเสรี และท ำให้ไม่สำมำรถโอนเงินออกจำก
ประเทศ หรือรับโอนเงินจำกตำ่งประเทศได้ตำมปกติ  

(ค) กรณีที่มีเหตกุำรณ์อื่นใด ตำมที่ได้รับกำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำน ซึ่งบริษัทจดักำรจะยื่นขอผ่อนผนัจำกส ำนกังำนก่อนเป็น
รำยกรณี อำทิเช่น  

(1) เมื่อตลำดหลกัทรัพย์หรือตลำดทำงกำรอื่นใด ที่หลกัทรัพย์หรือตรำสำรอื่นใดที่กองทนุมีไว้หรือลงทนุไว้ หรือฝำกไว้ ปิดท ำ
กำร ไมว่ำ่ด้วยเหตใุดก็ตำมที่นอกเหนือจำกกำรปิดท ำกำรตำมปกติหรือต้องหยดุกำรด ำเนินกำรอนัเป็นปกติลงชัว่ขณะ หรือ  

(2) เมื่อปรำกฏเหตกุำรณ์ในกรณีที่กำรท ำรำยกำร ซือ้-ขำย หลกัทรัพย์ และ/หรือตรำสำรอื่นใดที่กองทนุลงทนุไว้หรือมีไว้ ถกู
จ ำกดั หรือ ถกูระงบั ในกำรท ำรำยกำร (restricted and suspended) หรือ  
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(3) เมื่อปรำกฏเหตกุำรณ์ในกรณีที่ กำรท ำรำยกำร ฝำก-ถอน โอนเงิน ในบญัชีที่กองทนุเป็นเจ้ำของ หรือ กำรท ำรำยกำร ซือ้-
ขำย ฝำก-ถอน-โอน หลกัทรัพย์ที่กองทนุมีไว้หรือลงทนุไว้ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สำมำรถค ำนวณ
มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุได้อยำ่งสมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม หรือ  

(4) เมื่อระบบกำรติดต่อ – สื่อสำรต่ำงๆ และ/หรือ ระบบงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรค ำนวณ หรือ กำรหำมลูค่ำสินทรัพย์ 
และ/หรือ หลกัทรัพย์อื่นใด รวมถึง เงินฝำก ที่กองทุนมีไว้หรือ ลงทนุไว้ เกิดกำรขดัข้องไม่ว่ำด้วยเหตุอนัใดจนเป็นเหตใุห้บริษัท
จดักำรไมส่ำมำรถท ำกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิของกองทนุได้อยำ่งสมเหตสุมผล หรือ เป็นธรรม หรือ  

(5) เมื่ออตัรำแลกเปลีย่นในประเทศที่กองทนุลงทนุขำดเสถียรภำพและไม่ได้สะท้อนมลูค่ำที่แท้จริง หรือเกิดเหตกุำรณ์อื่นใด
จนท ำให้บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถท ำรำยกำรตำ่ง ๆ ได้ตำมปกติ อำทิเช่น โอนเงิน ฝำก-ถอน ซือ้-ขำย-โอน สนิทรัพย์ตำ่ง ๆ ที่ลงทนุ
ไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดักำรไม่สำมำรถท ำหำมูลค่ำของทรัพย์สินต่ำง  ๆ ได้อย่ำงสมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม ภำยใน
เวลำที่ก ำหนด จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุได้อยำ่งสมเหตสุมผล หรือ เป็นธรรม 
หรือ  

 (6)  เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ไม่ปกติทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ กำรทหำร หรือทำงกำรเงิน หรือเหตุกำรณ์ไม่ปกติอื่นใด อันเป็น
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ ของกองทนุ หรือ ต่อสินทรัพย์ต่ำงๆ ที่กองทนุลงทนุไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตใุห้กองทนุไม่
สำมำรถ ซือ้-ขำย ฝำก-ถอน โอน-ย้ำย สนิทรัพย์ตำ่งๆ ได้ อยำ่งปกติ หรือ  

(7)  เมื่อตลำดเงินสกลุดอลลำร์สหรัฐฯ หรือสกลุอื่นท่ีเป็นทรัพย์สนิของกองทนุปิดท ำกำรนอกเหนือจำกกำรปิดท ำกำรตำมปกติ 
หรือต้องหยดุกำรด ำเนินกำรอนัเป็นปกติลงชัว่ขณะ หรือ  

(8)  และเหตุกำรณ์อื่นๆ ที่มีนัยส ำคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สำมำรถค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่ำง
สมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น 

เมื่อปรำกฏเหตตุำมที่ได้กลำ่วมำข้ำงต้น บริษัทจัดกำรจะประกำศกำรหยดุค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำย
หน่วยลงทุน และรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ท่ีท ำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำรและสถำนที่ติดต่อทุกแห่งของตวัแทน
สนบัสนนุที่ใช้ในกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ และบริษัทจดักำรจะรำยงำนกำรหยดุค ำนวณมลูคำ่ดงักลำ่วพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรำยงำน
แผนกำรด ำเนินกำรของกองทนุให้ส ำนกังำนทรำบโดยพลนั  

อนึง่ ขณะที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุได้อย่ำงสมเหตสุมผล และ /หรือเป็นธรรมนัน้ บริษัท
จดักำรอำจไม่ขำย หยดุขำย ไม่รับซือ้คืน หยดุรับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออำจหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ด้วยเช่นกนั 

5.  ส ำหรับวิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำย
หนว่ยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่ระบไุว้ในข้อ 24.1 ข้ำงต้น เว้นแต่กรณีที่
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ /หรือ
หนว่ยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกำศ ก ำหนด สัง่กำร เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็น
อยำ่งอื่น บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนัน้โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไม่ถือเป็นกำร
แก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร 
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24.2.  หลกัเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มลูคำ่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  และ/หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ประกำศก ำหนด ทัง้นี ้
เว้นแตก่รณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือหนว่ยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย ได้แก้ไขเปลีย่นแปลง เพิ่มเติม ประกำศ ก ำหนด สัง่กำร เห็นชอบ และ/หรือผอ่น
ผนัเป็นอยำ่งอื่น บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนัน้ โดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

1. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้องน้อยกว่ำหนึ่งสตำงค์ หรือต่ำงจำกรำคำหน่วย
ลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดักำรจะจดัท ำและสง่
รำยงำนให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทรำบถึงควำมผิดพลำดภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่พบว่ำรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และจดั
ให้มีส ำเนำรำยงำนดงักลำ่วไว้ ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำรเพื่อให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก .ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้ โดย
รำยงำนดงักลำ่วจะมีรำยกำรอย่ำงน้อย ดงัต่อไปนี ้ 

(1) รำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(2)  รำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3)  สำเหตทุี่ท ำให้รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(4)  มำตรกำรป้องกนัเพื่อมิให้รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องมีสำเหตุมำจำก
ปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ เช่น รำคำหลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้สดุท้ำยของตลำดหลกัท รัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
สมำคมตรำสำรหนีไ้ทยไมถ่กูต้อง  

ในกรณีที่เหตขุองควำมผิดพลำดซึง่ท ำให้รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตำมวรรคหนึง่มีผลตอ่เนื่องต่อกำรค ำนวณรำคำหน่วยลงทนุ
ครัง้ต่อไป เช่น กำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ผิดพลำด เป็นต้น บริษัทจดักำรจะแก้ไขรำคำหน่วยลงทนุให้ถูกต้ องนบัแต่วนัที่บริษัท
จดักำรพบวำ่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  
 
2. ในกรณีที่รำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตำ่งจำกรำคำหนว่ยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรำตัง้แต่
ร้อยละ 0.5 ของรำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดักำรจะค ำนวณรำคำหนว่ยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัที่พบรำคำหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้องจนถึงวนัท่ีรำคำหนว่ยลงทนุถกูต้อง และด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนีเ้ฉพำะวนัท่ีรำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตำ่งจำกรำคำหน่วย
ลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตำงค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรำสว่นตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของรำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(1)  จดัท ำรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำให้เสร็จสิน้ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่พบว่ำรำคำ
หน่วยลงทนุนัน้ไม่ถกูต้อง และสง่รำยงำนดงักลำ่วให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค ำนวณรำคำหน่วยลงทุน
เสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนดงักลำ่วภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีบริษัทจดักำรสง่รำยงำนให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ ทัง้นี ้รำยงำนดงักลำ่วจะมีรำยกำรอยำ่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  รำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(ข)  รำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(ค)  สำเหตทุี่ท ำให้รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(ง)  กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรเมื่อพบวำ่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
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ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีส ำเนำรำยงำนตำม (1) ไว้ ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจัดกำร เพื่อให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
สำมำรถตรวจสอบได้  

(2) แก้ไขรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นรำคำหน่วยลงทุนที่ ถูกต้องภำยในวันที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำตำม (1)  

(3) ประกำศช่ือกองทนุรวมที่มีกำรแก้ไขรำคำตำม (2) และวนั เดือน ปีที่มีกำรแก้ไขรำคำตำม (2)ในหนงัสือพิมพ์รำยวนัอย่ำง
น้อยหนึง่ฉบบัภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนดงักลำ่ว  

(4) ชดเชยรำคำให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุที่ได้ซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ
ในช่วงระยะเวลำที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทรำบถึงกำรแก้ไขรำคำตำม (2) และกำรชดเชยรำคำ ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่
วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนดงักลำ่ว  

(5) จดัท ำรำยงำนมำตรกำรป้องกนัเพื่อมิให้รำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้อง และสง่รำยงำนดงักลำ่ว พร้อมทัง้ส ำเนำรำยงำนกำร
แก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำที่จดัท ำตำม (1) ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่
วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำนัน้ เว้นแต่ในกรณีที่รำคำ
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ บริษัทจัดกำรจะไม่ส่งรำยงำนมำตรกำรป้องกันให้
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แตจ่ะสง่ส ำเนำเอกสำรที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่ำกำรที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสำเหตุ
มำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไมอ่ำจควบคมุได้แทน  
 
3.  ในกำรชดเชยรำคำตำมข้อ 2 (4) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำร ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  กรณีรำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต ่ำกวำ่รำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงันี ้ 

(ก)  กรณีที่เป็นกำรขำยหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะลดจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกบั
สว่นตำ่งของรำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัรำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

หำกปรำกฏว่ำผู้ ซือ้หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด 
บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำที่ขำดอยู่ หรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่
นัน้และจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำที่ขำดอยู ่แล้วแตก่รณี เพื่อชดเชยรำคำให้แก่กองทนุเปิด 
เว้นแตก่ำรท่ีรำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได้ เช่น รำคำหลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำด
ครัง้สดุท้ำยของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือสมำคมตรำสำรหนีไ้ทยไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่ำมีสำเหตุ
ดงักลำ่ว  

(ข)  กรณีที่เป็นกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมีมูลค่ำ
เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำหนว่ยลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัรำคำหนว่ยลงทนุที่ถกูต้อง หรือจ่ำยเงินของกองทนุเปิดเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำง
ของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุ แต่หำกปรำกฏว่ำผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ บริษัทจดักำรจะ
จ่ำยเงินของกองทนุเปิดเป็นจ ำนวนเทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุ  

(2)  กรณีรำคำหนว่ยลงทนุที่ไมถ่กูต้องสงูกวำ่รำคำหนว่ยลงทนุที่ถกูต้อง (overstate) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงันี ้ 

(ก)  กรณีที่เป็นกำรขำยหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกบัสว่น
ต่ำงของรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง หรือจ่ำยเงินของกองทุนเปิดเป็นจ ำนวนเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำ 
เพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ  
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(ข)  กรณีที่เป็นกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะลดจ ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นจ ำนวนซึ่งมีมูลค่ำ
เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำหนว่ยลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัรำคำหนว่ยลงทนุที่ถกูต้อง  

หำกปรำกฏวำ่ผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู ่หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะต้องลด 
บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำที่ขำดอยู่ หรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่
นัน้และจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำที่ขำดอยู ่แล้วแตก่รณี เพื่อชดเชยรำคำให้แก่กองทนุเปิด 
เว้นแตก่ำรท่ีรำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได้ เช่น รำคำหลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำด
ครัง้สดุท้ำยของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือสมำคมตรำสำรหนีไ้ทยไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่ำมีสำเหตุ
ดงักลำ่ว  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรต้องชดเชยรำคำเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุรำยใดมีมลูค่ำไม่ถึงหนึ่งร้อยบำท 
บริษัทจดักำรอำจน ำเงินชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกที่มีกำรจ่ำยเงินให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ แตถ้่ำบคุคลดงักลำ่วไม่มีสถำนะ
เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว บริษัทจดักำรจะชดเชยรำคำให้แล้วเสร็จภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลู
ในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  

กำรจ่ำยเงินของกองทนุเปิดเพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุตำม (1) (ข) หรือผู้ซือ้หน่วยลงทนุตำม 2(ก) บริษัทจดักำร
อำจจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองแทนกองทนุเปิดก็ได้  
 
4.  บริษัทจดักำรจะรับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยตำ่ง ๆ  ที่เกิดขึน้จำกรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกำศกำรแก้ไขรำคำ
ตำมข้อ 2(3) ในหนงัสอืพิมพ์ คำ่ออกเช็ค คำ่ใช้จ่ำยในกำรจดัสง่เงินชดเชยรำคำให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุและผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น เว้น
แตใ่นกรณีที่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไมอ่ำจควบคมุได้  

 
25.  รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี  วนัท่ี 31 เดือน มีนำคม 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก วนัท่ี 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2550 
 
26.  การก าหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

26.1. กำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผล 

(1) ในแต่ละรอบปีบญัชีของกองทนุ บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลปีละ 1 ครัง้ โดยจะท ำกำรปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และพิจำรณำอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล ในวนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนพฤษภำคมของทกุปี 

(2) บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลเมื่อกองทนุมีก ำไรสะสม และจะต้องไมท่ ำให้กองทนุมีผลขำดทนุสะสมขึน้ในงวดปี
บญัชีที่มีกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลของกองทนุในแตล่ะครัง้ให้เลอืกจ่ำยให้เป็นไปตำมเกณฑ์อยำ่งใดอยำ่งหนึง่
ดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) จ่ำยจำกเงินปันผลหรือดอกเบีย้รับท่ีได้รับจำกทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(2.2) จ่ำยได้ไมเ่กินร้อยละ 30 ของก ำไรสะสมดงักลำ่ว หรือก ำไรสทุธิในงวดบญัชีที่จะจ่ำยเงินปันผลนัน้ แล้วแต่จ ำนวนใดจะ
ต ่ำกวำ่ 
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(3)  บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะไมจ่่ำยเงินปันผล หรือจ่ำยเงินปันผลในอตัรำที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(3.1)  บริษัทจดักำรจะไม่จ่ำยเงินปันผลในกรณีที่เงินปันผลที่ค ำนวณได้ (ตำมหลกัเกณฑ์ที่ระบไุว้ข้ำงต้น) มีมลูค่ำต ่ำกว่ำ หรือ
เทำ่กบั 0.01 บำทตอ่หนว่ยลงทนุ  

(3.2)  บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลในอตัรำใหม่ที่เหมำะสมหรือพิจำรณำไม่จ่ำยเงินปันผลในกรณีเมื่อน ำเงินปันผล
ตอ่หนว่ยที่จะจ่ำยตำมอตัรำข้ำงต้นมำหกัจำกมลูคำ่หนว่ยลงทนุ ณ วนัท ำกำรก่อนปิดสมดุทะเบียนแล้วท ำให้มลูค่ำหน่วยลงทนุที่
ค ำนวณได้ตำมวิธีกำรดงักลำ่วมีมลูคำ่ต ่ำกวำ่มลูคำ่ที่ตรำไว้  
 
26.2. กำรก ำหนดเวลำและวิธีกำรจ่ำยเงินปันผล 

(1)  บริษัทจดักำรจะปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนหน่วยลงทนุเพื่อกำรจ่ำยเงินปันผลในวนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนพฤษภำคม
ของทกุปี  
 
(2)  บริษัทจดักำรจะประกำศกำรจ่ำยเงินปันผล วนัปิดทะเบียน อตัรำเงินปันผล วนัหยดุขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี) โดย  

1.  ประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อยหนึง่ฉบบั  

2.  ปิดประกำศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำร และจดัให้มีประกำศดงักลำ่วไว้ที่ตวัแทน  

3.  สง่หนงัสอืแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ ถือหนว่ยที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ย  
 
(3)  บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้ำบญัชีเงินฝำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือ เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยใน
นำมผู้ ถือหนว่ยลงทนุตำมช่ือและที่อยูท่ี่ปรำกฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้มีกำรจ่ำยเงินปันผลภำยใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนหน่วยลงทนุ  
 
(4)  บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะจ่ำยเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีกำรที่ต่ำงกนัส ำหรับหน่วยลงทุนที่ขำยในช่วง
ระยะเวลำที่ตำ่งกนัก็ได้ โดยจะถือปฎิบตัิเพิ่มเติมตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ประกำศก ำหนด  
 

(5)  ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจ ำนวนใดภำยในอำยุควำมใช้สิทธิ เรียกร้องตำมประมวลกฎหมำย
แพง่และพำณิชย์ บริษัทจดักำรจะไมน่ ำเงินปันผลจ ำนวนดงักลำ่วไปใช้เพื่อกำรอื่นใดนอกจำกเพื่อประโยชน์ของกองทนุ 
 
26.3 ข้อจ ำกดัในกำรจ่ำยเงินปันผล 

(1) ในกรณีที่มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทนุ จะถกูจ ำกดัสิทธิรับเงินปัน
ผลในสว่นท่ีเกินนัน้ เว้นแตเ่ป็นกรณีกำรเกินสดัสว่นกำรถือหน่วยลงทนุที่มิได้เกิดจำกกำรได้หน่วยลงทนุมำเพิ่มเติม หรือกรณีเข้ำ
ยกเว้นข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทนุตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุว่ำด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ ำกัดกำรถือหน่วย
ลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่ของบริษัทจดักำร 
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(2) บริษัทจดักำรจะยกเงินปันผลในสว่นท่ีถือเกินข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุนัน้ให้เป็นรำยได้ของแผน่ดิน ทัง้นี ้ในระหวำ่งกำร
ด ำเนินกำรเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรำยได้ของแผ่นดิน บริษัทจัดกำรจะจัดท ำบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดังกล่ำวออกจำก
ทรัพย์สนิอื่นของกองทนุรวม โดยไมน่ ำมำรวมค ำนวณเป็นมลูคำ่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

 
27.  สิทธิประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

27.1. สทิธิในกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ :  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถขำยคืนหนว่ยลงทนุให้กบับริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนได้ทกุวนัท ำกำรขำยหรือรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ ตำมที่ก ำหนดไว้ในหนงัสอืชีช้วนและตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในคูม่ือภำษี - กองทนุรวมหุ้นระยะยำว 

อยำ่งไรก็ตำม กำรขำยคืนหนว่ยลงทนุเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีภำระผกูพนัที่จะต้องปฏิบตัิตำม
เง่ือนไข และวิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยภำษีอำกร ในกรณีที่กำรขำยคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมเ่ป็นไปตำมเง่ือนไข
ที่ก ำหนดไว้กฎหมำยภำษีอำกร ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีหน้ำที่ต้องเสยีภำษีเพิ่มเติมตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยภำษีอำกรด้วย 

 

27.2.  สทิธิในกำรรับเงินปันผล :  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลจำกกองทนุตำมอตัรำและนโยบำยที่บริษัทจัดกำรประกำศ ทัง้นีภ้ำยใต้เง่ือนไขและ
วิธีกำรตำมที่ก ำหนดในข้อ 4. “นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล” และข้อ 26. “กำรก ำหนดเวลำและวิธีกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ” 
 
27.3. สทิธิในกำรโอนหนว่ยลงทนุ :  

1) ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สำมำรถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนัน้ นำย
ทะเบียนจะไมรั่บจดทะเบียนกำรโอนหนว่ยลงทนุ 

2) สทิธิในกำรโอนย้ำยกำรลงทนุ (สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ) ไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยำวอื่น 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิในกำรโอนย้ำยกำรลงทนุของตนไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยำวอื่นได้ ตำมเง่ือนไข  ดงัตอ่ไปนี ้

ก)  กำรโอนย้ำยกำรลงทนุเป็นไปตำม / อยู่ภำยใต้เงื่อนไข / ข้อก ำหนดเร่ืองกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตำมที่ระบไุว้ใน
โครงกำรนี ้

ข) กำรโอนย้ำยกำรลงทนุเกิดจำกกรณีที่เป็นไปตำมเจตนำของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ได้แสดงไว้ตัง้แต่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ส ำหรับกรณีเมื่อ
มลูคำ่หนว่ยลงทนุลดลงหรือจ ำนวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงจนเป็นเหตใุห้กองทนุต้องเลกิกองทนุตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์วำ่ด้วย หลกัเกณฑ์ในกำรจดักำรกองทนุรวมหุ้นระยะยำว โดยบริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะโอนย้ำยกำร
ลงทนุไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยำวอื่นที่อยูภ่ำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจดักำรเองเป็นล ำดบัแรก หรือไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้
กำรบริหำรของบริษัทจดักำรอื่นที่มีนโยบำยกำรลงทนุใกล้เคียงกนั 

 

27.4. สทิธิในกำรลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดักำร :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจดักำรท ำกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือแก้ไขวิธีจดักำรได้ ทัง้นีต้ำมหลกัเกณฑ์และ
วิธีกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรนี ้ 
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ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดกำร
กองทนุรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้ำของบญัชีแบบไมเ่ปิดเผยช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (omnibus account) ต้องไมน่บัคะแนนเสียง
ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นท่ีเกินกวำ่หนึง่ในสำมของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด 

ในกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร หำกไมส่ำมำรถด ำเนินกำรตำมมติโดยเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ เนื่องจำกข้อจ ำกดัในกำร
นบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือหน่วย
ลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่ของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรกองทนุรวมอำจด ำเนินกำรขอรับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนตำม
แนวทำงที่ส ำนกังำนก ำหนดได้ 
 
27.5.  สทิธิในกำรได้รับเงินคืนเมื่อเลกิโครงกำร :  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิที่จะได้รับเงินคืน และ/หรือได้รับทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน เมื่อบริษัทจดักำรเลกิกองทนุ โดยบริษัทจดักำรจะจดั
ให้มีกำรช ำระบญัชี ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรนี ้ 
 
27.6.  สทิธิประโยชน์อื่น ๆ :  

27.6.1 สทิธิในกำรจ ำน ำหนว่ยลงทนุ 

ตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุไมส่ำมำรถน ำ หน่วยลงทุนไปจ ำน ำ 
หรือน ำไปเป็นประกนัได้   
 

27.6.2 สทิธิในกำรลงมติเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิลงมติเพื่อให้มีกำรเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล
ผลประโยชน์ เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติเสยีงข้ำงมำกซึง่คิดตำมจ ำนวน หน่วยลงทุนเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่
จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้สิน้ของโครงกำรจดักำรกองทนุและ เมื่อได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว 

 
27.6.3  สทิธิในกำรประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

กำรร่วมลงทนุในกองทนุรวมนี ้ผู้ ถือหน่วยได้ตกลงมอบให้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรบริหำรจดักำรกองทนุภำยใต้กำรดแูลของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดกำรจะต้องบริหำรจัดกำร และปฏิบัติตำมรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรที่ได้รับอนุมัติจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตำมข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ ถือหนว่ยและบริษัทจดักำรอยำ่งเคร่งครัด ดงันัน้ ผู้
ถือหน่วยจึงไม่จ ำเป็นต้องติดตำมด้วยตนเองตลอดเวลำ และไม่จ ำเป็นต้องมีกำรจดัประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อกำรใด ๆ เว้นแต่
บริษัทจดักำร ผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือตำมมติเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่ง
ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงกำรจดักำรกองทนุ (แล้วแตก่รณี) จะเห็นสมควร  
 

27.6.4  สทิธิในกำรได้รับช ำระคำ่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิได้รับช ำระคำ่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินได้ ในกรณีที่กองทนุไม่สำมำรถ
ช ำระคำ่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ตำมที่ก ำหนดในข้อ 21 “กำรช ำระค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน”  
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28. วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  

28.1  กำรด ำเนินกำรและกำรบริหำรจดักำรกองทนุโดยบริษัทจดักำร  

ในกำรด ำเนินกำรและบริหำรจดักำรใด ๆ  ของกองทนุนัน้ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุและ
หนงัสือชีช้วน เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ สมำคม และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย เช่น กระทรวงกำรคลงั เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 
ประกำศ ก ำหนด สัง่กำร เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่ำงอื่นบริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนัน้โดยถือว่ำได้รับควำม
เห็นชอบจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  
 

28.2  กำรแก้ไขโครงกำรจดักำรกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีกำรจดักำร  

(1)  หำกมีควำมจ ำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุน หรือวิธีกำรจัดกำรกองทุนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
กองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้อยูใ่นดลุยพินิจของบริษัทจดักำร โดยหำกมิได้กระท ำโดยมติเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่ง
คิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของโครงกำรจดักำรกองทนุ ก็
จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก่อน  

ในกรณีที่มติดงักล่ำวของผู้ ถือหน่วยลงทุนเก่ียวข้องกับสิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมข้อ 22 “สิทธิ หน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบของ บริษัทจดักำร ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) และที่ปรึกษำ (ถ้ำมี)” หรือเก่ียวข้องกบั
คำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยตำมข้อ 23 “คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” 
ของบริษัทจดักำร ผู้ดแูลผลประโยชน์ นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) ที่ปรึกษำ (ถ้ำมี) หรือผู้อื่น
ที่ให้บริกำรแก่กองทุน มติดงักล่ำวจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกบริษัทจัดกำร ผู้ดูแลผลประโยชน์นำยทะเบียนหน่วยลงทุน 
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ที่ปรึกษำ หรือผู้อื่นท่ีให้บริกำรแก่กองทนุ(แล้วแต่กรณี)ในกำรด ำเนินกำรตำมมตินัน้ๆ ทัง้นี ้กำร
ด ำเนินกำรตำมมติควำมเห็นชอบของผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องไมข่ดัตอ่ประกำศหรือกฎหมำยตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

ในกรณีที่กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือวิธีจดักำรกองทนุ ได้กระท ำโดยมีมติเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ซึง่คิดตำมจ ำนวน
หนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงกำรจดักำรกองทนุ บริษัทจดักำรจะแจ้ง
ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ทรำบภำยใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีมีมติให้แก้ไข  

อย่ำงไรก็ดี  ในกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรตำมมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ หำกปรำกฏว่ำมติของผู้ถือหน่วยลงทนุดงักลำ่ วไม่เกิน
ร้อยละ 55 ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงกำร บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะสง่เอกสำรหลกัฐำนเก่ียวกบั
กำรขอมติและกำรนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลกำรนบัมตินัน้ 

ในกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรใด หำกไมส่ำมำรถด ำเนินกำรตำมมติโดยเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ เนื่องจำกข้อจ ำกดัใน
กำรนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ ำกัดกำรถือ
หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่ของบริษัทจดักำรบริษัทจดักำรกองทนุรวมอำจด ำเนินกำรขอรับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน
ตำมแนวทำงที่ส ำนกังำนก ำหนดได้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจดักำรกองทนุไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรำย และจะประกำศทำง
หนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบัภำยใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์หรือวนัท่ีได้มีมติแก้ไข แล้วแตก่รณี  
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(2) บริษัทจัดกำรอำจด ำเนินกำรเพิ่มจ ำนวนเงินทุนของโครงกำรจัดกำรกองทุนที่ได้จดทะเบียนไว้กับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์โดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี ้ภำยใต้เง่ือนไข
และวิธีกำร ดงัตอ่ไปนี ้ 

(2.1) บริษัทจัดกำรจะเสนอขำยหน่วยลงทุนตำมจ ำนวนที่เพิ่มขึน้ของเงินทุนโครงกำรได้ต่อเมื่อได้มีกำรจดทะเบียน
เปลีย่นแปลงเงินทนุโครงกำรตอ่ส ำนกังำนแล้ว  

(2.2) กำรขำยหน่วยลงทนุเพิ่มจะต้องไม่ท ำให้มลูค่ำทัง้หมดของหน่วยลงทนุที่เพิ่มมีมูลค่ำเกินกว่ำเงินทนุโครงกำร ทัง้นี ้ให้
บริษัทจดักำรใช้มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ 

(2.3) รำคำเสนอขำยหนว่ยลงทนุต้องก ำหนดตำมมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ณ สิน้วนัท่ีเสนอขำยหนว่ยลงทนุเพิ่ม 

เมื่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจ ำนวนเงินทนุของโครงกำรแล้ว บริษัท
จดักำรจะแจ้งกำรด ำเนินกำรดงักลำ่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุทรำบ โดยจะปิดประกำศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถำนที่ท ำกำร
ของบริษัทจดักำร และผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) 
 
(3) บริษัทจดักำรอำจด ำเนินกำรควบรวมกองทนุ โดยจะเป็นกำรควบกองทนุรวมหรือกำรรวมกองทนุรวมที่อยู่ภำยใต้กำร
จัดกำรของบริษัทจัดกำรเท่ำนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะสำมำรถด ำเนินกำรเพื่อควบรวมกองทุนได้ต่อเมื่อได้รับมติของผู้ถือ
หน่วยลงทนุ และได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

ทัง้นี ้ในกำรควบรวมกองทุน บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรภำยใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศก ำหนด เว้นแต่
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ จะพิจำรณำ
ผอ่นผนั เห็นชอบ ประกำศ ก ำหนด แก้ไข เปลีย่นแปลง หรือสัง่กำร เป็นอยำ่งอื่น  
 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการควบรวมกองทุน 

(1) กองทนุรวมตัง้แต่สองกองทนุรวมขึน้ไปภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเพื่อควบรวมกองทนุได้ต่อเมื่อ
ได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  ภำยใต้หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1.1) ได้รับมติเสียงข้ำงมำกจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึ่งคิดเป็นจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่
จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของแต่ละกองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุ  

(1.2) ในกรณีที่มีผู้ ถือหนว่ยลงทนุของแตล่ะกองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุ ออกเสยีงน้อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุ
ที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงกำรจดักำรกองทนุรวม หรือออกเสียงตัง้แต่กึ่งหนึ่งขึน้ไปของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมดของโครงกำรจดักำรกองทนุรวมแตไ่ม่ได้มติโดยเสยีงข้ำงมำกด้ำนใดด้ำนหนึง่เกินกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุที่
จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด หำกบริษัทจัดกำรประสงค์จะควบรวมกองทุนต่อไป บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรขอมติครัง้ใหม่ภำยใน  
14 วนันบัแตว่นัประชมุครัง้แรกหรือวนัท่ีก ำหนดให้เป็นวนัสดุท้ำยของกำรรับหนงัสอืแจ้งมติจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุในกำรขอมติครัง้
แรก และได้รับมติในครัง้หลงันีเ้กินกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทนุรวมที่
จะควบรวมกองทนุ 
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ในกรณีที่บริษัทจดักำรต้องด ำเนินกำรตำม (1.2) บริษัทจดักำรจะแจ้งผลกำรนบัมติครัง้แรกให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบด้วย 

กำรขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตำมวรรคหนึ่ง  บริษัทจดักำรจะก ำหนดรำยละเอียดของโครงกำรจดักำรกองทนุรวมใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติม
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่รับโอน (ถ้ำมี) พร้อมทัง้ขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อเลกิกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมที่โอนไปในครำวเดียวกนั
ด้วย 

ในกำรควบรวมกองทนุไมว่ำ่จะเป็นกำรควบรวมระหวำ่งกองทนุปิดกบักองทนุปิด หรือกองทนุปิดกบักองทนุเปิด หำกมีผลให้เกิด
กองทนุรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรขอมติผู้ ถื อหน่วยลงทนุเพื่อแก้ไขโครงกำร
จดักำรกองทนุปิดเป็นโครงกำรจดักำรกองทนุเปิดด้วย และหำกได้รับมติโดยเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตำมหลกัเกณฑ์ใน 
(1) ของวรรคหนึง่ บริษัทจดักำรจะถือวำ่ได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในกำรแก้ไขโครงกำรจดักำรกองทนุปิดเป็นโครงกำรจดักำร
กองทนุเปิดแล้ว ทัง้นี ้โดยได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบตัิตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์
วำ่ด้วยกำรก ำหนดวิธีปฏิบตัิในกำรขอควำมเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงกำรจดักำรกองทนุรวม”   
 

(2) ในกำรขอมติจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรสง่หนงัสือนัดประชุมลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 14 วนัก่อนวนัประชุม หรือส่ง
หนงัสอืขอมติลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนัก่อนวนัที่ก ำหนดให้เป็นวนัสดุท้ำยของกำรรับหนงัสือแจ้งมติจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดย
เปิดเผยข้อมลูที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุควรทรำบเก่ียวกบักำรควบรวมกองทนุไว้ในหนงัสอืนดัประชมุ หรือหนงัสอืขอมติดงักลำ่ว   
 

(3) ในช่วงระยะเวลำนบัแต่วนัส่งหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวนัที่มีกำรควบรวมกองทุน 
บริษัทจัดกำรอำจไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออำจ
หยดุรับค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมดงักลำ่วได้ โดยกำรปิดประกำศเร่ืองดงักลำ่วไว้ ณ ท่ีท ำกำรทกุแห่งของบริษัทจัดกำร 
และจัดให้มีกำรประกำศเร่ืองดงักล่ำวไว้ ณ สถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน  

ในช่วงระยะเวลำตำมวรรคหนึ่ง บริษัทจดักำรจดัท ำรำยงำนแสดงสถำนะกำรลงทนุของวนัท ำกำรสดุท้ำยของแต่ละสปัดำห์ของ
กองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุ  และจดัให้มีรำยงำนดงักลำ่วไว้ ณ ท่ีท ำกำรและสถำนท่ีติดตอ่ทกุแหง่ 

 

(4) เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติให้มีกำรควบรวมกองทนุแล้ว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรยื่นค ำขอรับควำมเห็นชอบตอ่ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.   
 
(5) เมื่อบริษัทจดักำรได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนให้ท ำกำรควบรวมกองทนุแล้ว บริษัทจดักำรจะบอกกลำ่วกำรควบรวม
กองทุนและกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม (ถ้ำมี) ตลอดจนสิทธิและก ำหนดเวลำในกำรใช้สิทธิของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมที่โอน ตำมวิธีกำรดงัตอ่ไปนีภ้ำยใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.   

(1) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรำยของกองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุทรำบเป็นหนงัสือพร้อมสรุปสำระส ำคญัของโครงกำร
จดักำรกองทนุรวมใหม่หรือกองทนุรวมที่รับโอน วนัที่จะควบรวมกองทนุ วนัเร่ิมท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุโดยระบุวนั เดือน ปี 
อยำ่งชดัแจ้ง และสถำนท่ีติดตอ่เพื่อสอบถำมหรือรับข้อมลูเพิ่มเติม 

(2) ประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัท่ีมีจ ำหนำ่ยแพร่หลำยในท้องถ่ินอยำ่งน้อยสองฉบบัเป็นเวลำ 2 วนัติดตอ่กนั 

ในกรณีที่เป็นกำรควบรวมกองทนุระหวำ่งกองทนุปิดกบักองทนุปิด หรือกองทนุปิดกบักองทนุเปิด กำรแจ้งและประกำศตำมวรรค
หนึง่ บริษัทจดักำรจะแจ้งและประกำศกำรได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อแก้ไขโครงกำรจดักำรกองทนุปิดเป็นโครงกำรจดักำร
กองทนุเปิดด้วย    
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(6) เมื่อบริษัทจัดกำรได้มีหนังสือแจ้งและประกำศกำรควบรวมกองทุนตำมข้อ (5) แล้ว บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรตำม
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมที่โอนในกำรให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมที่โอนเป็นผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมที่รับโอน แล้วแตก่รณี 

ส ำหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมที่โอนซึง่ออกเสยีงคดัค้ำน หรือที่ไมไ่ด้ออกเสยีงในกำรควบรวมกองทนุ 
บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีวิธีกำรในกำรให้สิทธิแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่ำวในกำรที่จะออกจำกกองทุนรวมก่อนที่กำรควบรวม
กองทนุแล้วเสร็จ โดยจะท ำกำรแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบทำงไปรษณีย์ และปิดประกำศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของ
บริษัทจัดกำร และจัดให้มีประกำศดงักลำ่วไว้ ณ สถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในกำรซือ้ขำย
หนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี)    

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมไ่ด้แสดงเจตนำภำยในก ำหนดเวลำให้สิทธิในกำรออกจำกกองทนุรวมก่อนวนัที่กำรควบรวมกองทนุแล้ว
เสร็จ บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทนุได้มอบหมำยให้บริษัทจัดกำรด ำเนินกำรให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่ำวเป็นผู้ ถือหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมที่รับโอนได้ 
 
(7) บริษัทจดักำรจะจดัสง่หนงัสอืแจ้งสถำนะกำรเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหม่หรือกองทนุรวมที่รับโอนไปยงัผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใหม่หรือกองทนุรวมที่รับโอนโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่ควบรวมกองทนุ
แล้วเสร็จ 

(4) เมื่อสิน้สดุก ำหนดระยะเวลำกำรได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีของผู้ลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยำว ตำมที่หน่วยงำนที่มี
อ ำนำจตำมกฎหมำยประกำศก ำหนดแล้ว บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทโครงกำรจำกกองทุนรวมหุ้น
ระยะยำว ไปเป็นกองทนุรวมตรำสำรแห่งทนุ พร้อมทัง้ด ำเนินกำรเปลี่ยนช่ือกองทนุรวม โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทกุรำยแล้ว 

 
29.  การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

29.1 ส ำนกังำนอำจเพิกถอนกำรอนุมตัิให้จดัตัง้และจดักำรกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป หำกปรำกฏว่ำ บคุคลใดหรือกลุม่บคุคล
เดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึ่งเกินกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวมนัน้ เว้นแตเ่ข้ำข้อยกเว้นตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
 
29.2  เมื่อปรำกฏวำ่กองทนุเปิดใดมีจ ำนวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นดงันี ้ 
(1) มลูคำ่หนว่ยลงทนุท่ีขำยได้แล้วทัง้หมดโดยค ำนวณตำมมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวำ่ 50 ล้ำนบำท 
ในวนัท ำกำรใด และบริษัทจดักำรประสงค์จะเลกิกองทนุรวมนัน้ 
(2) จ ำนวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวำ่ 35 รำยในวนัท ำกำรใด  
(3)  ในกรณีที่มีกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) มีกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวำ่สองในสำมของจ ำนวนหนว่ยลงทนุที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด 
(ข) มียอดรวมกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจ ำนวนเกินกว่ำ
สองในสำมของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด 
 
29.3  เมื่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ สัง่ให้บริษัทจัดกำรเลิกกองทนุเปิด ในกรณีที่บริษัท
จดักำรกระท ำกำร หรืองดเว้นกระท ำกำรจนก่อให้เกิดควำมเสยีหำยแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฏิบตัิตำมหน้ำที่ของตน  
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29.4 เมื่อได้รับควำมเห็นชอบตำมมติเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหนว่ยลงทนุรวมกนั เกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ยลงทุนท่ีจ ำหนำ่ยได้
เเล้วทัง้หมดของโครงกำรจดักำร  
 
29.5 ในกรณีที่บริษัทจดักำรได้รับค ำสัง่ให้เลกิกองทนุจำกหน่วยงำนที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย อำทิเช่น ส ำนกังำน   คณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ค ำสัง่ศำล ค ำสัง่อนญุำโตตลุำกำร และหรือกรณีปรำกฏ เหตกุำรณ์อื่นใดตำมที่ระบไุว้ใน
โครงกำรนี ้

 
เง่ือนไขพิเศษ :-  

- ส ำหรับเง่ือนไขกำรเลกิกองทนุรวมในข้อ 29.2 บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่ระบไุว้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือหนว่ยงำนอื่นใดที่
มีอ ำนำจตำมกฎหมำยได้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกำศ ก ำหนด สัง่กำร เห็นชอบ และ /หรือผ่อนผนั เป็นอย่ำงอื่น บริษัท
จดักำรจะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนัน้ โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไม่ถือเป็นกำรแก้ไขเพิ่มเติม
โครงกำร  

 

30.  การด าเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

เว้นแตส่ ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์จะพิจำรณำแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกำศ ก ำหนด สัง่กำร 
เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยำ่งอื่น ในกรณีที่มีเหตจุ ำเป็นและสมควรส ำหรับกำรเลกิกองทนุ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงันี ้ 

30.1 กรณีที่ทรำบก ำหนดกำรเลกิกองทนุลว่งหน้ำ  

กรณีที่ทรำบก ำหนดกำรเลกิกองทนุลว่งหน้ำ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงันี ้ 

(1)  แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนทรำบโดยทำงไปรษณีย์ ลงทะเบียน และจ ะ
กระท ำกำรด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชำชนรับทรำบข้อมลูในเร่ืองดงักลำ่วก่อนวนัเลิกกองทนุเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 วนัท ำกำร เช่น
ประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัท้องถ่ิน เป็นต้น  

(2)  แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  ทรำบ ก่อนวนั
เลกิกองทนุเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 5 วนัท ำกำร  

(3)  จ ำหนำ่ยทรัพย์สนิของกองทนุเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝำกประเภทกระแสรำยวนั เงินฝำกประเภทออมทรัพย์ และตัว๋สญัญำ
ใช้เงินที่มีก ำหนดระยะเวลำใช้เงินคืนเมื่อทวงถำม ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุ 
  
30.2 กรณีที่ไมท่รำบก ำหนดกำรเลกิกองทนุลว่งหน้ำ  

กรณีที่ไมท่รำบก ำหนดกำรเลกิกองทนุลว่งหน้ำ ดงัเช่นกรณีที่ปรำกฏเหตตุำม ข้อ 29.2 บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงันี ้ 

(1)   ยุติกำรรับค ำสัง่ซือ้และค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนตัง้แต่วันท ำกำรที่ปรำกฏเหตุตำม ข้อ 29.2 ในกรณีที่บริษัทจัดกำร
พิจำรณำใช้สทิธิหรือประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้ 

(2)   แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบวำ่บริษัทจะด ำเนินกำรกำรโอนย้ำยกำรลงทนุภำยใน 5 
วนัท ำกำร เมื่อเกิดเหตกุำรณ์ตำมข้อ 29.2 โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทัง้แจ้งเป็นหนงัสือให้ส ำนักงำนทรำบ ทัง้นี ้ภำยใน 3 
วนัท ำกำรนบัแตว่นัท ำกำรท่ีปรำกฏเหตตุำมข้อ 29.2 
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ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรโอนย้ำยกำรลงทนุดงักลำ่วข้ำงต้น เฉพำะกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงเจตนำไว้ในใบจองซือ้
หนว่ยลงทนุหรือใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุวำ่ประสงค์จะโอนย้ำยกำรลงทนุไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยำวอื่น เมื่อเกิดเหตกุำรณ์ตำม
ข้อ 29.2 

(3) จ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทนุรวมดงักลำ่วภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท ำกำรท่ีปรำกฏเหตตุำม
29.2 เพื่อรวบรวมเงินเทำ่ที่สำมำรถกระท ำได้และช ำระคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมิได้แสดงเจตนำโอนย้ำยกำร
ลงทนุไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยำวอื่นโดยอตัโนมตัิ 

(4) ช ำระคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมิได้แสดงเจตนำโอนย้ำยกำรลงทนุไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยำวอื่นตำม
สดัสว่นจ ำนวนเงินท่ีรวบรวมได้ตำม (3) ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท ำกำรที่ปรำกฏเหตตุำมข้อ 29.2 และ
เมื่อได้ด ำเนินกำรช ำระคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุแล้วให้ถือวำ่เป็นกำรเลกิกองทนุเปิดนัน้ 

เมื่อได้ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งแล้ว หำกมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จำกกำรด ำเนินกำรตำม (3) ให้บริษัทจัดกำร
กองทุนรวมด ำเนินกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำร
ช ำระบญัชีของกองทนุรวม 

 
31.  การช าระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงนิคนืให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ :  

เมื่อเลกิโครงกำรแล้วบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตค่ณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ จะพิจำรณำแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกำศ ก ำหนด สัง่กำร เห็นชอบ 
และ/หรือผอ่นผนั เป็นอยำ่งอื่น  

(1)  บริษัทจดักำรจะจดัให้มีกำรช ำระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ช ำระบญัชีที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์เห็นชอบ เพื่อด ำเนินกำรคิดค ำนวณ รวบรวมทรัพย์สนิ จดัท ำบญัชี ช ำระหนีส้นิ จ ำหนำ่ยและแจกจ่ำยทรัพย์สินแก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ รวมทัง้ ท ำกำรอย่ำงอื่นตำมแต่จ ำเป็นเพื่อช ำระบญัชีของกองทนุให้เสร็จสิน้ โดยจะเป็นไปตำมหลกั เกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีกำรท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศ ก ำหนด สัง่กำร ผอ่นผนั และ/หรือเห็นชอบ  

(2) เมื่อช ำระค่ำใช้จ่ำย ค่ำธรรมเนียม ค่ำภำระติดพนั เงินค่ำตอบแทนในกำรช ำระบญัชี และหนีส้ินทัง้หมดของกองทนุเสร็จ
สิน้ ผู้ช ำระบญัชีจะด ำเนินกำรเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตำมมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิเท่ำที่คงเหลืออยู่ตำมสดัสว่นจ ำนวน
หนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุถืออยูต่ำมหลกัฐำนท่ีปรำกฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัเลกิกองทนุ  

(3)  ในกรณีที่เจ้ำหนีข้องกองทนุไม่ได้ยื่นค ำทวงหนีแ้ก่ผู้ช ำระบญัชี หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มำรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ยื่น
เช็คต่อธนำคำรเพื่อให้ใช้เงินตำมเช็คที่ได้รับเนื่องจำกกำรแจกจ่ำยทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ผู้ช ำระบญัชีจะด ำเนินกำร
วำงเงินตำมจ ำนวนหนีห้รือจ ำนวนเงินตำมเช็ค หรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้วำงเงินประกนัค่ำฤชำธรรมเนียมไว้ ณ ส ำนกังำนวำง
ทรัพย์ตำมกฎหมำย กฏข้อบงัคบัและระเบียบเก่ียวกบักำรวำงทรัพย์ และจะแจ้งเป็นหนงัสอืให้เจ้ำหนี ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่มีช่ือ
ปรำกฎในบญัชีและเอกสำรหลกัฐำนของกองทนุทรำบถึงกำรวำงเงินหรือทรัพย์สินดงักลำ่วโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
หรือโดยวิธีอื่นที่มีหลกัฐำนกำรตอบรับ อีกทัง้ยงัจะด ำเนินกำรใด ๆ ตำมควำมจ ำเป็นเพื่อให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์เป็นผู้มีสทิธิถอนเงินหรือทรัพย์สนิท่ีวำงไว้ ซึง่เจ้ำหนีห้รือผู้ ถือหน่วยมิได้เรียกเอำภำยใน 10 ปี นบั
แตว่นัถดัจำกวนัท่ีได้รับค ำบอกกลำ่วกำรวำงเงินหรือทรัพย์สนิในฐำนะท่ีเป็นทรัพย์สนิคงค้ำงของกองทนุ  

(4)  ผู้ช ำระบญัชีจะต้องช ำระบญัชีให้เสร็จสิน้ภำยใน 90 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัเลกิกองทนุ และเมื่อช ำระบญัชีเสร็จสิน้แล้ว 
ผู้ ช ำระบัญชีจะท ำกำรยื่นค ำขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทัง้จัดส่งรำย งำนผลกำรช ำระบัญชีตำมแบบที่ส ำนักงำน
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คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศก ำหนด ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ภำยใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัช ำระบญัชีเสร็จสิน้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มำรับเงินหรือทรัพย์สิน 
หรือไมย่ื่นเช็คแก่ธนำคำรเพื่อให้ใช้เงินตำมเช็คที่ได้รับเนื่องจำกกำรแจกจ่ำยทรัพย์สนิให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ผู้ช ำระบัญชีสำมำรถ
ยื่นค ำขอจดทะเบียนเลิกกองทุนได้เมื่อพ้นก ำหนด 6 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัช ำระบญัชีเสร็จสิน้ แต่ทัง้นี  ้ต้องไม่เกินหนึ่งปี
นับตัง้แต่วันถัดจำกวันช ำระบัญชีเสร็จสิน้ เว้นแต่มีเหตุผลจ ำเป็นและสมควรโดยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ด้วย และหำกปรำกฏว่ำยงัมีทรัพย์สินคงค้ำงอยู่ ผู้ช ำระบญัชีจะจดักำรโอน
ทรัพย์สนิดงักลำ่วให้ตกเป็นกรรมสทิธิของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  

 

32.  อื่น ๆ :  

32.1 บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรแก้ไข เปลีย่นแปลง เพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุหรือวิธีกำรจดักำรตำมที่เห็นสมควร
ในกรณีที่สว่นรำชกำรตำ่ง ๆ เช่น คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ กระทรวงกำรคลงั และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย ได้มีกำรปรับเปลี่ยน แก้ไขเพิ่ม/ลด 
ประกำศก ำหนด เห็นชอบ สัง่กำร ผ่อนผนัในเร่ืองต่ำงๆ ที่เก่ียวเนื่องกับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี และ/หรือหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
วิธีกำรจัดตัง้จัดกำร และ/หรือวิธีกำรบริหำรจดักำรกองทนุไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองของกฎหมำย ประกำศ ข้อก ำหนด ระเบียบปฏิบตัิ 
เง่ือนไข หรือรำยละเอียดต่ำงๆ ฯลฯ ทัง้นี  ้โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรำยแล้ว ทัง้นีก้ำรแก้ไข
เปลีย่นแปลงเพิ่มเติมดงักลำ่ว จะต้องเป็นไปตำมที่ส ำนกังำนประกำศก ำหนด เห็นชอบ  ผอ่นผนั สัง่กำร ให้สำมำรถกระท ำได้ 
 
32.2 กำรลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยำวเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทำงภำษี ผู้ลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบตัิตำม
หลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขตำมที่กฎหมำยที่เก่ียวข้อง และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ำมี) ก ำหนด 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

กำรลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยำว ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิได้รับสทิธิประโยชน์ทำงภำษีเมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ด ำเนินกำรตำม
เง่ือนไขที่กฎหมำยภำษีอำกรก ำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดงันัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจึงมีหน้ำที่ดงัตอ่ไปนี ้  

1) ศกึษำคูม่ือภำษีอำกร – กองทนุรวมหุ้นระยะยำว และหนงัสอืชีช้วนเสนอขำยหนว่ยลงทนุให้ชดัเจนก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

2) ตรวจสอบกำรลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยำวของตนเองให้เป็นไปตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

3) แสดงข้อมลูกำรลงทนุต่อกรมสรรพำกร และด ำเนินกำรเสียภำษีในกรณีที่มีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือมีกำรลงทนุที่ไม่
เป็นไปตำมเง่ือนไขในกำรได้รับสทิธิประโยชน์ทำงภำษีที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำย 
 
32.3 กำรเปลีย่นแปลงประเภทกองทนุ 

เมื่อสิน้สดุก ำหนดระยะเวลำกำรได้รับสทิธิประโยชน์ทำงภำษีของผู้ลงทนุกองทนุรวมหุ้นระยะยำว ตำมที่หนว่ยงำนท่ีมีอ ำนำจตำม
กฎหมำยประกำศ ก ำหนดแล้ว บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทโครงกำรจำกกองทนุรวมหุ้นระยะยำว ไป
เป็นกองทนุรวมตรำสำรแหง่ทนุ พร้อมทัง้ด ำเนินกำรเปลีย่นช่ือกองทนุรวม โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุ
รำยแล้ว 
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32.4 กำรบนัทกึบญัชีเงินลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ในกำรจัดกำรกองทุนรวมหุ้นระยะยำว บริษัทจดักำรจะบนัทึกบญัชีเงินลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องประกำศก ำหนด  
 
32.5 หนงัสอืรับรองกำรซือ้หนว่ยลงทนุ 

บริษัทจัดกำรจะจัดท ำและจัดส่งหนงัสือรับรองกำรซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำวโดยมีรำยกำรตำมหลกัเกณฑ์ที่
สมำคมบริษัทจดักำรลงทุน และ/หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้องประกำศก ำหนด โดยจะ
น ำสง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีซือ้หนว่ยลงทนุภำยในปี 2559 เทำ่นัน้ 
 
32.6 หนงัสือรับรองกำรโอนหน่วยลงทนุในกองทุนรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้กำรบริหำรจดักำรของบริษัทจดักำรที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุขำยคืน เพื่อไปลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยำวอื่น 

บริษัทจดักำรจะจัดท ำและจดัส่งหนงัสือรับรองกำรโอนหน่วยลงทุนในกองทนุรวมหุ้นระยะยำว โดยมีรำยกำ รตำมหลกัเกณฑ์ที่
สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุ และ/หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องประกำศก ำหนด ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรจะจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภำยในระยะเวลำที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด และจดัสง่ให้เฉพำะผู้
ถือหนว่ยลงทนุท่ีซือ้หนว่ยลงทนุภำยในปี 2559 เทำ่นัน้ 

 

32.7 กำรกู้ยืมเงินหรือกำรท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืน 

ในกรณีที่กองทนุรวมเปิดมีเหตจุ ำเป็นต้องบริหำรสภำพคลอ่งเป็นกำรชัว่ครำว บริษัทจดักำรกองทนุรวมอำจกู้ยืมเงินหรือเข้ำท ำ
ธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนในนำมของกองทนุรวมได้ ตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึง่ต้องเป็นบคุคลประเภทสถำบนั โดยบคุคลดงักลำ่วต้องไม่ใช่ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมเปิด
นัน้  

(2)  ระยะเวลำกำรช ำระหนีต้ำมสญัญำกู้ยืมเงินหรือธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนต้องไมเ่กินเก้ำสบิวนั  

(3)  อตัรำสว่นกำรกู้ยืมเงินและกำรท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืน ณ สิน้วนัใด เมื่อรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละสิบ
ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม เว้นแต่กำรเกินอตัรำสว่นดงักลำ่วมิได้เกิดจำกกำรกู้ยืมเงินหรือกำรท ำธุรกรรมกำรขำย
โดยมีสญัญำซือ้คืนเพิ่มเติม  

(4)  ในกรณีของกำรท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืน ต้องใช้สญัญำมำตรฐำนที่ก ำหนดโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี ้
ไทยหรือบริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ำกดั (มหำชน) 

32.8 บริษัทจดักำรอำจลงทนุหรือแสวงหำประโยชน์เพื่อกองทนุจำกหลกัทรัพย์ สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ ทรัพย์สินอื่น ขำย
หลกัทรัพย์โดยที่ยงัไม่มีหลกัทรัพย์นัน้อยู่ในครอบครอง ก่อภำระผกูพนั หรือหำดอกผลหรือแสวงหำผลประโยชน์โดยวิธีอื ่น
แล้วแต่กรณี อย่ำงรัดกุมและสอดคล้องกบันโยบำยกำรลงทนุ วตัถปุระสงค์ของกองทนุ ลกัษณะของผู้ลงทนุ รวมทัง้อยู่บนหลกั
ของกำรกระจำยควำมเสี่ยง โดยจะเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ประกำศก ำหนด 
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32.9 กำรด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทนุ 

ในกรณีที่บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทนุตำมนยัข้อ 4 ของประกำศคณะกรรมกำรก.ล.ต. ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกับกำรด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทนุและกำรท ำประกนัภยัควำมรับผิดของบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรจะเปลี่ยนให้บริษัท
จดักำรรำยอื่นเข้ำจดักำรกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน หรือขอมติโดยเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่ง
คิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภำยในสิบห้ำวนันบัแต่
วนัที่บริษัทจัดกำรรู้หรืออำจรู้ถึงกำรไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนดงักลำ่ว ทัง้นี ้หำกมีเหตุจ ำเป็นและสมควร บริษัท
จดักำรอำจขอให้ส ำนกังำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได้ โดยกำรคดัเลอืกบริษัทจดักำรรำยใหมจ่ะค ำนงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุเป็นส ำคญั และในกรณีที่มีคำ่ใช้จ่ำยเกิดขึน้จำกกำรเปลีย่นบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดงักลำ่ว หำก
บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 
 
32.10  กำรก ำหนดเหตเุพิ่มเติมกรณีไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้ หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือกำร
หยดุรับค ำสัง่ซือ้ / ค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ  

เพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรำยให้เท่ำเทียมกนั บริษัทจดักำรอำจไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ตำมค ำสัง่ซือ้ หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้ / ค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ ในกรณีตอ่ไปนี ้ 

 กรณีที่บริษัทจดักำรอยู่ระหว่ำงกำรใช้สิทธิในกำรงดค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ อนัเนื่องมำจำก  ไม่สำมำรถ
ค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนได้อย่ำงเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตำมที่ระบุไว้ในข้อ 24.1 เง่ือนไขพิเศษ 4. “กำรหยุด
ค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ” 
 
32.11  ผู้ที่ได้รับมอบหมำยกำรจดักำรลงทนุในตำ่งประเทศ  

บริษัทจดักำรขอแตง่ตัง้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยกำรจดักำรลงทนุในตำ่งประเทศดงันี ้ 

-- ยงัไมแ่ตง่ตัง้ -- 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตัง้และ/หรือเปลี่ยนแปลงบคุคล คณะบคุคล และ/หรือนิติบคุคลเพื่อเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมำย
กำรจดักำรลงทนุในต่ำงประเทศในภำยหลงั โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร ทัง้นี ้กำรแต่งตัง้ดงักลำ่วจะต้องเป็นไป
ตำมข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และบริษัทจดักำรจะแจ้งกำรแตง่ตัง้หรือยกเลกิกำรแตง่ตัง้ผู้ ที่ได้รับมอบหมำย
กำรจดักำรลงทนุในตำ่งประเทศให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบทกุครัง้  

 

32.12  กำรก ำหนดเหตเุพิ่มเติมกรณีไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้ หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือกำร
หยดุรับค ำสัง่ซือ้ / ค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ  

เพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรำยให้เท่ำเทียมกนั บริษัทจดักำรอำจไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ตำมค ำสัง่ซือ้ หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้ / ค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ ในกรณีตอ่ไปนี ้ 



  

 

กองทนุเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยำว  90  

กรณีที่บริษัทจดักำรอยู่ระหว่ำงกำรใช้สิทธิในกำรงดค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ อนัเนื่องมำจำกไม่สำมำรถค ำนวณ
มลูค่ำทรัพย์สินของกองทุนได้อย่ำงเป็นธรรมและสมเหตสุมผลตำมที่ระบไุว้ในข้อ 24.1 เง่ือนไขพิเศษ 4. “กำรหยดุค ำนวณและ
ประกำศมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ” 
 
32.13  ตวัแทนเก็บรักษำทรัพย์สนิ และ/หรือผู้ รับฝำกทรัพย์สนิ  

บริษัทจดักำรอำจแต่งตัง้ตวัแทนเก็บรักษำทรัพย์สิน และ/หรือผู้ รับฝำกทรัพย์สินที่มีคุณสมบตัิเป็นไปตำมประกำศส ำนกังำนว่ำ
ด้วยคณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม เป็นตวัแทนเก็บรักษำทรัพย์สิน และ/หรือผู้ รับฝำกทรัพย์สิน โดยไม่ถือว่ำ
เป็นกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร ทัง้นี  ้บริษัทจัดกำรจะแจ้งกำรแต่งตัง้หรือยกเลิกกำรแต่งตัง้บุคคลดังกล่ำวให้ส ำนั กงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบทกุครัง้ 
 
32.14 บริษัทจัดกำรอำจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจำกบคุคลที่เป็นผู้ ให้บริกำร อนัเนื่องมำจำกกำรใช้บริกำรของ
บคุคลดงักลำ่วในกำรจดักำรกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)   ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สนิท่ีมีมลูคำ่ในทำงเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบำทโดยตรงของควำมเป็น
กองทนุตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ 

(2)   ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ำบริษัทจัดกำรใช้บริกำรของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกินควำมจ ำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จำกบคุคลดงักลำ่ว (churning) 

ในกำรจดัสรรผลประโยชน์ตำมวรรคหนึง่ให้แก่กองทนุท่ีอยูภ่ำยใต้กำรบริหำรจดักำรของบริษัทจดักำร บริษัทต้องกระท ำด้วยควำม
เป็นธรรมและค ำนงึถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที่อำจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักำรรับผลประโยชน์ดงักลำ่วไว้ในรำยงำนรอบปีบญัชี และในกรณีที่เป็นกองทนุรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วไว้ในรำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดือนด้วย 

 

32.15 บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีกำรจดัส่งเอกสำร ข้อมูล หรือรำยงำน
ตำ่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบักองทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตกตำ่งไปจำกเดิม อำทิเช่น บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำจดัสง่เอกสำร ข้อมลู 
หรือรำยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกองทุนผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เนตของบริษัท
จดักำร หรือ กำรจดัส่งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจดัสง่ให้ในรูปแบบข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์อื่น หรือ
วิธีกำรอื่นใดตำมที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงควำมจ ำนงไว้ แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ส ำหรับหนงัสอืรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุที่ได้รับผ่ำน
ทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีกำรอื่นใด ตำมที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงควำมจ ำนงไว้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถใช้แทน
หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุตำมปกติได้ 

อนึ่ง กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงควำมจ ำนงในกำรรับเอกสำร ข้อมูล หรือรำยงำนต่ำง  ๆ เก่ียวกบักองทนุตำมวิธีใดวิธีหนึ่ง
ข้ำงต้น บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะจดัส่งเอกสำร ข้อมลู หรือรำยต่ำง ๆ ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมวิธีที่ได้แสดงควำมจ ำนงไว้
เท่ำนัน้ จนกว่ำจะมีค ำสัง่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่น  ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำได้รับข้อมูลเก่ียวกับ
กองทนุครบถ้วน ตำมวิธีหรือช่องทำงที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงควำมจ ำนงไว้กบับริษัทจดักำร 
 
32.16 กองทุนนีไ้ม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภำยใต้กฎหมำยกำรลงทนุของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกำ ค .ศ. 
1940 และตำมที่แก้ไขเพิ่มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื่นใดใน
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ลกัษณะเดียวกนัของประเทศสหรัฐอเมริกำ เว้นแต่จะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นในโครงกำร และหน่วยลงทนุของกองทนุนีไ้ม่ได้จด
ทะเบียนภำยใต้กฎหมำยหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ ค.ศ. 1933 และตำมที่แก้ไขเพิ่มเติม (United States Securities 
Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื่นใดในลกัษณะเดียวกนัของประเทศสหรัฐอเมริกำ เว้นแต่จะก ำหนดไว้เป็นอย่ำง
อื่นในโครงกำร  

ด้วยเหตุดงักล่ำว บริษัทจัดกำรจะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกำ ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกำครอบครอง รวมตลอดจนไมเ่สนอขำยหนว่ยลงทนุให้กับคนสหรัฐอเมริกำ (“US Person”) ตำมควำมหมำยที่
ก ำหนดไว้ใน Regulation S ซึ่งออกภำยใต้กฎหมำยหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ ค.ศ. 1933 (ซึ่งควำมหมำยค ำว่ำ “US 
Person” อำจมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครำวๆ) ไมว่ำ่ทำงตรงและทำงอ้อม นอกจำกนี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมอ่ำจโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ 
US Person ดงันัน้ บริษัทจดักำรจะไม่รับลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุ หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำยให้แก่  US 
Person 

ดงันัน้ ผู้ลงทนุหรือผู้ รับโอนหนว่ยลงทนุ (แล้วแตก่รณี) จะต้องแสดงตนในเวลำที่จองซือ้หรือในเวลำลงทะเบียนรับโอนหนว่ยลงทนุ 
(แล้วแตก่รณี) วำ่ตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบญัชีซือ้ขำยหนว่ยลงทนุเพื่อหรือในนำมของ US Person  

ผู้ลงทนุหรือผู้ รับโอนหนว่ยลงทนุ (แล้วแตก่รณี) จดัหำข้อมลูเก่ียวกบั US Person และควรปรึกษำกบันกักฎหมำยของตนวำ่ตนเข้ำ
ลกัษณะเป็น US Person หรือไม ่
 
32.17  ข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุ 

1. กำรถือหนว่ยลงทนุท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ในแตล่ะกองทนุรวมต้องไมเ่กินหนึง่ในสำม ของจ ำนวน
หนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

2. กำรถือหนว่ยลงทนุตำมข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) กรณียกเว้นให้ถือหนว่ยลงทนุได้โดยไมจ่ ำกดัสดัสว่นส ำหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
(ข) กองทนุประกนัสงัคม 
(ค) กองทนุกำรออมแหง่ชำติ 
(ง) กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญแหง่ชำติ 
(จ) กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 
(ฉ) กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
(ช) กองทนุตำ่งประเทศที่มีลกัษณะตำม (ก) ถึง (ฉ) 
(ซ) กองทนุอื่นใดที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบักองทนุตำม (ก) ถึง (ฉ) 
(ฌ) นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทยนอกเหนือจำก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภำยใต้บงัคบัต้องเสียภำษีเงินได้นิติบคุคล เช่น 
ธนำคำรออมสนิ ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 
(ญ) บคุคลอื่นที่ได้รับกำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำนเมื่อมีเหตจุ ำเป็นและสมควร 
 

(2) กรณีที่มีเหตจุ ำเป็นและสมควรอื่นใดให้ผอ่นคลำยสดัสว่นกำรถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอำจถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ำกดั
กำรถือหน่วยลงทุนตำมข้อ 1 ได้แต่ไม่เกินร้อยละห้ำสิบของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด โดยได้รับกำรผ่อนผนัจำก



  

 

กองทนุเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยำว  92  

ส ำนกังำน ทัง้นี ้ในกำรผ่อนผนัดงักล่ำว ให้ส ำนกังำนพิจำรณำถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่ำวเป็น
ส ำคญั 

เง่ือนไขเก่ียวกับสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทุน ต้องมีสำระส ำคญัอย่ำงน้อย
ดงัตอ่ไปนี ้
(1) บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุจะปฏิเสธกำรโอนหน่วย ลงทนุ ในกรณีที่กำรถือหน่วยลงทนุของบคุคล
ใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุ 
(2) กำรจ ำกดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสำระส ำคญัดงัตอ่ไปนี ้
(ก) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ จะถกูจ ำกดัสิทธิรับเงินปันผลใน
สว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. กำรเกินสดัสว่นกำรถือหนว่ยลงทนุมิได้เกิดจำกกำรได้หนว่ยลงทนุมำเพิ่มเติม 
2. กำรเกินสดัสว่นกำรถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุตำมข้อ 2 
(ข) บริษัทจดักำรจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจ ำกดัสทิธิตำม (ก) ให้เป็นรำยได้ของแผน่ดิน  
(ค) ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรำยได้ของแผ่นดิน บริษัทจดักำรจะจดัท ำบญัชีและแยกเงินปันผลสว่น
ดงักลำ่วออกจำกทรัพย์สนิอื่นของกองทนุรวม โดยไมน่ ำมำรวมค ำนวณเป็นมลูคำ่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
(3) กรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะไม่นบัคะแนน
เสยีงสว่นท่ีเกินกวำ่หนึง่ในสำมของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

บคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้ำข้อยกเว้นตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ วำ่ด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือ
หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่ของบริษัทจดักำร 
 
32.18 หลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
กำรด ำเนินกำรใดที่โครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือกฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมได้
ด ำเนินกำรไปตำมมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ได้รับมำโดยชอบแล้ว ให้ถือวำ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบให้ด ำเนินกำรดงักลำ่วและมีผล
ผกูพนัตำมมติ 

มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ให้ด ำเนินกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำย ให้ถือวำ่มตินัน้เสยีไป 

ในกรณีที่เป็นกำรขอมติเพื่อแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยำ่งมีนยัส ำคญั ต้องได้รับมติโดยเสยีง
ข้ำงมำกของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่คิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด
ของโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนัน้ เว้นแตก่รณีทีก่องทนุรวมมกีำรแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ กำรขอมตผิู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องเป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 
(1) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เท่ำกนั 
ให้ได้รับมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ถือหนว่ยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด 
(2) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ว่ำกรณีใด ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ถือหน่วย
ลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด 

(3) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดใดชนิดหนึง่ ให้ได้รับมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบ
เกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ 
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32.19 กำรจดัท ำทะเบียนหนว่ยลงทนุ กำรโอนหนว่ยลงทนุ และข้อจ ำกดักำรโอนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหน้ำที่จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุตำมหลกัเกณฑ์ที่ออกตำมมำตรำ 125(5) แหง่พระรำชบญัญตัหิลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สนันิษฐำนไว้ก่อนวำ่ทะเบียนหนว่ยลงทนุถกูต้อง และกำรช ำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้กำรให้สิทธิหรือกำรจ ำกดัสิทธิใดๆ 
แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีปรำกฏรำยช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หำกได้กระท ำตำมข้อก ำหนดในโครงกำรหรือตำมกฎหมำยแล้ว 
ให้ถือวำ่บริษัทจดักำรกองทนุรวมได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่แล้ว 

บริษัทจดักำรกองทุนรวมมีอ ำนำจปฎิเสธกำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่กำรถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทุนตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่ของ
บริษัทจดักำร 
 
32.20 เพื่อให้เป็นไปตำมพนัธะผกูพนัและกฎหมำยที่มีผลบงัคบัใช้ต่อกำรประกอบกิจกำรของบริษัทจดักำรหรือกลุม่ ยโูอบี อำทิ
เช่น ข้อก ำหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมำยภำษีตำ่งประเทศในลกัษณะเดียวกนัตำมที่ระบใุนข้อ 32.21หรือในกรณีที่บริษัทจดักำร
หรือกลุ่มยโูอบีมีควำมประสงค์ก ำหนดนโยบำยหรือแนวกำรด ำเนินธุรกิจอนัเป็นผลสืบเนื่องจำกพนัธะผกูพนัหรือกฎหมำยดงักลำ่ว 
บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรก ำหนดเง่ือนไขส ำหรับกำรเปิดบญัชีและกำรท ำธุรกรรมตำมหลกัเกณฑ์ และ/หรือนโยบำยของบริษัท
จดักำร และกลุม่ยโูอบีตำมที่เห็นสมควร โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ลงทนุทรำบไว้ ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำร 
 
32.21 ข้อก ำหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมำยภำษีตำ่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกำได้ออกกฎหมำยที่เรียกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่ำ 
FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบบัดงักลำ่วก ำหนดให้สถำบนักำรเงินท่ีไม่ใช่สญัชำติอเมริกนั
นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รำยงำนข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลที่อยูใ่นบงัคบัต้องเสยี
ภำษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดำ/นิติบคุคล สญัชำติอเมริกนั ผู้ซึง่มีถ่ินที่อยู่ถำวรในสหรัฐอเมริกำ และผู้
ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ทำงภำษีในสหรัฐอเมริกำ) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจำกนีย้งัปรำกฎด้วยว่ำในปัจจุบนัมีรัฐบำลในหลำย
ประเทศก ำลงัด ำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีข้อก ำหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ำยคลงึกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก 
FATCA และกฎหมำยดงักลำ่ววำ่ “กฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง”) 

กองทนุรวมและบริษัทจดักำรถือวำ่เป็น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึง่ถกูก ำหนดให้ต้องเข้ำผกูพนัตนกบัหน่วยงำนสรรพำกร
ของประเทศสหรัฐอเมริกำโดยมีหน้ำที่ต้องรำยงำนข้อมลูและธุรกรรมทำงกำรเงินของบคุคลสญัชำติอเมริกนัและบคุคลที่มีลกัษณะตำม
หลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก ำหนด หน้ำที่ในกำรตรวจสอบข้อมลูลกูค้ำเพื่อหำควำมสมัพนัธ์ของลกูค้ำกบัประเทศสหรัฐอเมริกำ และรวมถึง
หน้ำที่ในกำรก ำหนดให้ลกูค้ำบำงประเภทต้องจดัท ำเอกสำรยืนยนัตนตำมหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 

ภำยใต้ข้อก ำหนดของ FATCA หำกกองทนุรวมใดไมเ่ข้ำผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลำ่วคือ มีสถำนะเป็น 
Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส ำคญัในสองกรณี คือ 

(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรำ 30 % ของเงินที่กองทนุรวมจะได้รับจำกรำยได้ ผลประโยชน์หรือเงินจำกกำรขำยทรัพย์สินทำงกำรเงิน
ในประเทศสหรัฐอเมริกำ (เงินลงทุนทำงตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทำงอ้อมใน
ทรัพย์สนิทำงกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำ (Pass-thru) ซึ่งอำจรวมถึงเงินฝำกและเงินลงทนุกบัสถำบนักำรเงินอื่นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกำ ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก ำหนดให้สถำบนักำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำและ FFI ที่
เข้ำร่วมผกูพนัตนตำมข้อก ำหนดของ FATCA (ซึง่รวมถึงธนำคำรและสถำบนักำรเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุ
กำรขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ) มีหน้ำที่ด ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จ่ำยดงักลำ่วก่อนช ำระให้กับกองทนุรวมที่เป็น NPFFI  
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(2) ธนำคำรและสถำบันกำรเงินทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน  และ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ที่เข้ำร่วมผูกพนัตำมข้อก ำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรือระงบักำรท ำธุรกรรม
ทำงกำรเงินหรือยตุิควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดักำร ซึ่งอำจท ำให้กองทนุรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรลงทนุ
ต่อไปได้ และ/หรือด ำเนินกำรลงทุนได้อย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ รวมถึงอำจท ำให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สำมำรถท ำรำยกำรผ่ำนทำง
ผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

เพื่อมิให้บริษัทจดักำรและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในกำรด ำเนินงำนรวมทัง้เพื่อเป็นกำรรักษำประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยรวม บริษัทจดักำรและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดักำร) จึงเข้ำผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำย
ต่ำงประเทศที่เก่ียวข้อง และเพื่อให้บริษัทจดักำรและกองทนุรวมสำมำรถปฏิบตัิตำมภำระผูกพนัภำยใต้ข้อก ำหนดและหลกัเกณฑ์
ของกฎหมำยตำ่งประเทศทีเ่ก่ียวข้องได้ บริษัทจดักำรและกองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบักำรปฎิบตัิงำนของกองทนุ เช่น ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ ผู้ รับฝำกทรัพย์สนิ และผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในกำรด ำเนินกำรดงันี ้

(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้ำข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ(หรือเป็นบคุคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่
เก่ียวข้องก ำหนด) ให้ค ำยินยอมบริษัทจดักำรและกองทนุและตวัแทนในกำรน ำสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษี
ของสหรัฐอเมริกำ จ ำนวนและมลูคำ่หนว่ยลงทนุคงเหลือ จ ำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่
ในบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดกำร ให้กับหน่วยงำนของรัฐทัง้ในและต่ำงประเทศ ตำมข้อก ำหนดของ
กฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุน ำสง่ข้อมลู เอกสำร และ/หรือค ำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทรำบควำมเก่ียวข้องกบั
ประเทศสหรัฐอเมริกำ เช่น หนงัสือแสดงกำรเสียสิทธิในสญัชำติอเมริกันหรือกำรให้ข้อมูลตำมหวัข้อที่ก ำหนดไว้ในแบบฟอร์มของ
หนว่ยงำนสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือกำรแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื่อข้อมลูที่เคยให้ไว้มีกำรเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึง
น ำสง่หลกัฐำนเพื่อยืนยนักำรเข้ำร่วมใน FATCA หรือกฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลกูค้ำสถำบนักำรเงิน) ทัง้นี ้
เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำยดงักลำ่ว 

(3) ด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

เพื่อเป็นกำรป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หำกมีกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกบักฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวข้องข้ำงต้น ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุปฏิเสธกำรด ำเนินกำรหรือไมแ่สดงเจตนำตอบรับภำยในระยะเวลำที่บริษัทจดักำรก ำหนด บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำร
ด ำเนินกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึง่หรือหลำยอยำ่งดงัตอ่ไปนีต้ำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม โดยถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลำ่ว
รับทรำบกำรด ำเนินกำรตำมที่บริษัทจดักำรแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด ำเนินกำรตำมข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค ำขอเปิดบญัชี   

(1) ไมรั่บค ำสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว 

(2) ระงบัหรือหยดุให้บริกำร และด ำเนินกำรคืนเงินลงทนุตำมมลูคำ่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว 

(3) ด ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จ่ำยจำกรำยได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีช ำระคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
รำยนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไมข่ดักบักฎหมำยของประเทศ
ไทย 

(4) ด ำเนินกำรอื่นใดอันเป็นกำรป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท ำให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึน้ หำกมีกำรด ำเนินกำรท่ีสอดคล้องกบักฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องข้ำงต้น 
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กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวถือเป็นควำมจ ำเป็น และเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพรำะเป็นกำรกระท ำเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดกำรและกองทุนมีกำรด ำเนินกำรที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมำยต่ำงประเทศที่
เก่ียวข้องอนัจะท ำให้กองทนุอำจต้องถูกหกั ณ ที่จ่ำย หรือถูกปิดบญัชีธนำคำรตำมที่กล่ำวแล้วข้ำงต้น ซึ่งในทำงปฏิบตัิบริษัท
จดักำรจะเลอืกด ำเนินกำรเฉพำะผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเข้ำขำ่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ (หรือเป็นบคุคลตำมที่กฎหมำย
ตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องก ำหนด) เทำ่นัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดเพื่อรองรับกำรด ำเนินกำรตำมที่บริษัทจดักำรได้สงวนสิทธิไว้ข้ำงต้น บริษัท
จดักำร (รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจน ำสง่ข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ไปยงัหนว่ยงำน หรือด ำเนินกำรอื่นใดที่รำชกำรก ำหนด โดยไมจ่ ำเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทุน 
 
33. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  

ไมม่ี 
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