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คาจากัดความ
ในโครงกำรฉบับนี ้ เว้ นแต่เนื ้อควำมจะแสดงให้ เห็นเป็ นควำมหมำยอย่ำงอื่น คำจำกัดควำมต่ำงๆ ให้ มีควำมหมำยตำม
ที่ได้ ให้ ไว้ ดังต่อไปนี ้
โครงการ หมำยถึง โครงกำรจัดกำรกองทุนเปิ ด Big Cap ปั นผล หุ้นระยะยำว
กองทุนรวม หมำยถึง กองทุนเปิ ด Big Cap ปั นผล หุ้นระยะยำว
หน่ วยลงทุน หมำยถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด Big Cap ปั นผล หุ้นระยะยำว
บริษัทจัดการ หมำยถึง บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ได้ รับใบอนุญำตให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดกำรกองทุนรวม ซึ่งในที่นี ้
คือ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
วันทาการ หมำยถึง วันเปิ ดทำกำรตำมปกติของบริ ษัทจัดกำร
วันทาการซือ้ หน่ วยลงทุน (Subscription Date) หมำยถึง วันที่บริ ษัทจัดกำรกำหนดให้ ผ้ ลู งทุนสำมำรถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ทังนี
้ ้
ตำมที่กำหนดไว้ ในรำยละเอียดโครงกำร
วันทาการขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Date) หมำยถึง วันที่บริ ษัทจัดกำรกำหนดให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสำมำรถทำกำร
ขำยคืนหน่วยลงทุนได้ ทังนี
้ ้ ตำมที่กำหนดไว้ ในรำยละเอียดโครงกำร
ผู้สนับสนุ นการขายหรื อรั บซือ้ คืน หมำยถึง บุคคลที่บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมมอบหมำยให้ ทำหน้ ำที่ขำยหรื อรับ ซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน แล้ วแต่กรณี ของกองทุนรวม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมำยถึง ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
มูลค่ าหน่ วยลงทุ น หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์ สินสุทธิ หำรด้ วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทัง้ หมดเมื่อสิ ้นวันทำกำรที่
คำนวณ
ราคาขายหน่ วยลงทุน (Subscription Price) หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทำกำรขำยหน่วยลงทุน บวกด้ วย ส่วนต่ำง
ค่ำขำยหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) และบวกด้ วย ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี)
ราคารั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน (Redemption Price) หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หักด้ วย
ส่วนต่ำงค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) และหักด้ วย ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี)
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ค่ าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน (Front-End Fee) หมำยถึง ค่ำธรรมเนียมที่บริ ษัทจัดกำรจะเรี ยกเก็บจำกผู้ซื ้อหน่วยลงทุน
โดยจะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทำกำรขำยหน่วยลงทุนเป็ นฐำนในกำรคำนวณ (ถ้ ำมี)
ค่ าธรรมเนียมการรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน (Back-End Fee) หมำยถึง ค่ำธรรมเนียมที่บริ ษัทจัดกำรจะเรี ยกเก็บจำกผู้ขำยคืน
หน่วยลงทุนโดยจะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นฐำนในกำรคำนวณ (ถ้ ำมี)
ส่ วนต่ างค่ ารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน (Redemption Spread) หมำยถึง ส่วนต่ำงที่กองทุนจะเรี ยกเก็บจำกผู้สงั่ ขำยคืนหน่วยลงทุน
ในกรณี ที่มีกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) กล่ำวได้ ว่ำส่วนต่ำงค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนี ้ โดยหลักคือค่ำชดเชยต้ นทุนและ
ค่ำใช้ จ่ำยในส่วนที่เป็ นของผู้ถือหน่วยรำยที่ ทำกำรขำยคืน อนึ่ง ส่วนต่ำงค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนี ้ จะถูกนับรวมเข้ ำเป็ นรำยได้
อื่นๆ ของกองทุน บริ ษัทจัดกำรไม่ได้ มีสว่ นในกำรได้ รับผลประโยชน์จำกกำรนี ้แต่อย่ำงใด
ส่ วนต่ างค่ าขายหน่ วยลงทุน ( Subscription Spread) หมำยถึง ส่วนต่ำงที่กองทุนจะเรี ยกเก็บจำกผู้ซื ้อหน่วยลงทุนในกรณีที่มี
กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนหลังปิ ดกำรเสนอขำยครัง้ แรก (ถ้ ำมี) กล่ำวได้ วำ่ ส่วนต่ำงค่ำขำยหน่วยลงทุนนี ้คือส่วนค่ำชดเชยต้ นทุน และ
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนในแต่ละครัง้ ที่มีกำรเปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน อนึง่ ส่วนต่ำงค่ำขำยหน่วยลงทุนนี ้ จะนับ
รวมเข้ ำเป็ นรำยได้ อื่น ๆ ของกองทุน บริ ษัทจัดกำรไม่ได้ มีสว่ นในกำรได้ รับผลประโยชน์จำกกำรนี ้แต่อย่ำงใด
แก้ ไขราคาย้ อนหลัง หมำยถึง แก้ ไขรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องให้ เป็ นรำคำหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง โดยแก้ ไขรำคำย้ อนหลัง
ตังแต่
้ วนั ที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องจนถึงปั จจุบนั
การชดเชยราคา หมำยถึง กำรเพิ่มหรื อลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหรื อผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนที่มีรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
หรื อกำรจ่ำยเงินซึ่งมีมูลค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องแทนกำรเพิ่มหรื อลด
จำนวนหน่วยลงทุน
ควบกองทุนรวม หมำยถึง กำรควบกองทุนรวมตังแต่
้ สองกองทุนรวมขึ ้นไปเข้ ำเป็ นกองทุนรวมเดียว โดยจัดตังกองทุ
้
นรวมใหม่
ขึ ้นมำเพื่อซื ้อหรื อรับโอนทรัพย์สนิ สิทธิ และหน้ ำที่ของกองทุนรวมเดิม และเลิกกองทุนรวมเดิม
รวมกองทุนรวม หมำยถึง กำรรวมกองทุนรวมตังแต่
้ สองกองทุนรวมขึน้ ไปเข้ ำเป็ นกองทุนรวมเดียว โดยกองทุนรวมที่รับโอนซื ้อ
หรื อรับโอนทรัพย์สนิ สิทธิ และหน้ ำที่ของกองทุนรวมที่โอนมำเป็ นของตน และเลิกกองทุนรวมที่โอน
ควบรวมกองทุน หมำยถึง กำรควบกองทุนรวมหรื อกำรรวมกองทุนรวม แล้ วแต่กรณี
กฎหมายภาษีอากร หมำยถึง ประมวลรัษฎำกร พระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง ประกำศและคำสัง่ ต่ำง ๆ ทังที
้ ่มีอยู่ในปั จจุบนั
และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
คู่มือภาษีอากร หมำยถึง คู่มือภำษี เกี่ยวกับกำรลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำว ที่แจกจ่ำยให้ กบั ผู้ลงทุน โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจแก่ผ้ ูลงทุน เกี่ ยวกับสิทธิ ประโยชน์ ทำงภำษี ที่จะได้ รับ เมื่อผู้ลงทุนปฏิบัติตำมเงื่ อนไขกำรลงทุน ที่
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กรมสรรพำกรก ำหนดไว้ และกำรช ำระคื น สิท ธิ ป ระโยชน์ ท ำงภำษี ที่ เ คยได้ รั บ หำกผู้ล งทุน ปฏิ บัติ ไม่ เ ป็ นไปตำมเงื่ อ นไขที่
กรมสรรพำกรกำหนด
ฐานะการลงทุนสุทธิในหุ้นสามัญ หมำยถึง ฐำนะกำรลงทุนที่คำนวณจำกผลรวมของมูลค่ำกำรลงทุนในหุ้นสำมัญของบริ ษัท
จดทะเบียนทังหมด
้
หักด้ วยผลรวมของกำรทำสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำหรื อตรำสำรที่มีลกั ษณะของสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝงเพื่อ
ลดควำมเสีย่ งจำกกำรลงทุนในหุ้นสำมัญดังกล่ำว
ใบแสดงสิทธิ หมำยถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิงไทย (depositary receipt)
หลักทรัพย์ อ้างอิง หมำยถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึง่ ที่ออกโดยบริ ษัทจดทะเบียนและใช้ เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมำยถึง คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
สานักงาน หรือ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมำยถึง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคม หมำยถึง สมำคมบริ ษัทจัดกำรลงทุน
สถาบันการเงิน หมำยถึง สถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้ วยดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมของสถำบันกำรเงิน
บริษัทจดทะเบียน หมำยถึง บริ ษัทที่มีห้ นุ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กิจการ หมำยถึง บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์ซื ้อขำยในศูนย์ซื ้อขำยหลักทรัพย์ หรื อ
บริ ษัทมหำชน จำกัด ที่มีลกั ษณะตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
กลุ่มกิจการ หมำยถึง บริ ษัทใหญ่และบริ ษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่สภำวิชำชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับกำรจัดทำงบ
กำรเงินรวม
คาเสนอซือ้ หมำยถึง คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์วำ่ ด้ วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีกำรในกำรเข้ ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร
คนสหรั ฐอเมริ กา (US Person) หมำยถึง US Person ตำมควำมหมำยที่กำหนดไว้ ใน Regulation S ซึ่งออกภำยใต้ กฎหมำย
หลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กำ ค.ศ. 1933 (ซึง่ ควำมหมำยคำว่ำ “US Person” อำจมีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมเป็ นครำวๆ)
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โครงการจัดการ
กองทุนเปิ ด Big Cap ปั นผลหุน้ ระยะยาว
ชื่อบริษัทจัดการ

:

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่บริษัทจัดการ

:

ชัน้ 23A, 25 อำคำรเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33
ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสำร 0-2786-2377
www.uobam.co.th

1.

ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื่อโครงกำรจัดกำร

:

กองทุนเปิ ด Big Cap ปั นผล หุ้นระยะยำว

1.2. ชื่อโครงกำรจัดกำร (อังกฤษ)

:

Big Cap Dividend Long Term Equity Fund

1.3. ชื่อย่อ

:

BIG CAP-D LTF

1.4. ประเภทโครงกำร

:

โครงกำรเปิ ด

กำรระดมทุน

:

ผู้ลงทุนในประเทศ

1.5. อำยุโครงกำร

:

ไม่กำหนด

เงื่อนไขอื่น ๆ :
มีอำยุโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 10 ปี โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื อ้ หน่วยลงทุนภำยในปี 2559 และปฏิบตั ิตำมเงื่ อนไขในคู่มือภำษี –
กองทุนหุ้นระยะยำว เท่ำนัน้ จึงเป็ นผู้มีสทิ ธินำเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนไปขอยกเว้ นภำษี เงินได้ โดยกำรยื่นขอยกเว้ นภำษี
ทังนี
้ ้ หลังจำกสิ ้นสุดกำหนดระยะเวลำกำรได้ รับสิทธิ ประโยชน์ทำงภำษี ของผู้ลงทุน ตำมที่ หน่วยงำนที่มีอำนำจตำมกฎหมำย
ประกำศกำหนดแล้ ว บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเปลีย่ นประเภทกองทุนเป็ นกองทุนรวมตรำสำรแห่งทุน
1.6. ลักษณะโครงกำร
2.

:

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป

จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขาย :

2.1. จำนวนเงินทุนของโครงกำร

:

5,000 ล้ ำนบำท

:

ไม่มี

2.2. มูลค่ำที่ตรำไว้ ตอ่ หน่วย

:

10 บำท

2.3. จำนวนหน่วยลงทุน

:

500 ล้ ำนหน่วย

2.4. ประเภทหน่วยลงทุน

:

ระบุชื่อผู้ถือ

2.5. รำคำของหน่วยลงทุนที่เสนอขำยครัง้ แรก

:

10 บำท

2.6. มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ซื ้อครัง้ แรก

:

10,000 บำท

เงื่อนไข
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บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะลดหย่อน หรื อยกเว้ นมูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรก โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของ
บริ ษัทจัดกำร ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะประกำศให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำร ไว้ ที่สำนักงำนของบริ ษัทจัดกำรและ
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี)
2.7. มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป

:

ไม่กำหนด

2.8. มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ขำยคืน

:

ไม่กำหนด

2.9. มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่ำ

:

ไม่กำหนด

3.

วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวมนโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการประเภทและอัตราส่ วนของ
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ ืนที่จะลงทุน :

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
เพื่อส่งเสริ มให้ ประชำชนมีกำรลงทุนระยะยำวในหุ้นสำมัญของบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เพื่อก่อให้ เกิดผลตอบแทนที่
เหมำะสม
ทังนี
้ ้ กองทุนอำจรับจำนองอสังหำริ มทรัพย์เพื่อเป็ นหลักประกันกำรลงทุนได้ และ/หรื อในกรณีที่กองทุนรวมได้ รับที่ดินจำกกำร
ชำระหนี ้ หรื อสิทธิเรี ยกร้ อง กองทุนรวมอำจดำเนินกำรจัดสรรที่ดินที่ได้ รับโอนใบอนุญำตทำกำรจัดสรรที่ดินเพื่อประโยชน์ในกำร
จำหน่ำยที่ดินดังกล่ำวต่อไปได้ ด้วย
3.2

ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมพิเศษ

3.3. นโยบำยกำรลงทุน : ตรำสำรแห่งทุน
รำยละเอียด :
กองทุนเปิ ด Big Cap ปั นผล หุ้นระยะยำว เป็ นกองทุนที่มีนโยบำยที่จะเน้ นกำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุนของบริ ษั ทที่จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ บริ ษัทที่อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำรขอเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ที่เป็ นบริ ษัทที่มีมลู ค่ำตำม
รำคำตลำดมำกกว่ำ 2% เมื่อเทียบกับขนำดของตลำดหลักทรัพย์รวม และ/หรื อตรำสำรแห่งทุนของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ขนำดใหญ่ ซึ่งมีมูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดสูงสุด 25 อันดับแรกในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะ
คัดเลือกบริ ษัทที่มีปัจจัยพื ้นฐำนและผลประกอบกำรดี มีแนวโน้ มกำรเจริ ญเติบโตที่สม่ำเสมอ และมีเสถียรภำพทำงกำรเงิน อนึ่ง
กองทุนจะลงทุนในตรำสำรแห่งทุนดังกล่ำวข้ ำงต้ น รวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน และตรำสำรแห่งทุนที่มีขนำดใหญ่ 25 อันดับแรกนัน้ บริ ษัทจะพิจำรณำทบทวนรำยชื่อหลักทรัพย์ทุกวันทำกำรแรก
ของเดือนมกรำคมของทุกปี โดยพิจำรณำจำก Market Capitalization เป็ นหลัก
ทังนี
้ ้ กองทุนจะลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ หุ้นสำมัญของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ โดยมีฐำนะกำรลงทุนสุทธิในหุ้นสำมัญ
เฉลีย่ รอบปี บัญชีไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 65 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน รวมทังอำจพิ
้
จำรณำลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขำยใน
ต่ำงประเทศตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศกำหนด ทังนี
้ ้ ตำมควำม
เหมำะสมต่อสภำวะเศรษฐกิจ และสภำวะตลำด
นอกจำกนี ้ กองทุนอำจลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ ที่มีสินค้ ำหรื อตัวแปรเป็ นหลักทรัพย์หรื อ
ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ และ/หรื ออัตรำดอกเบี ้ย อัตรำแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรื ออันดับควำมน่ำเชื่อถือหรื อเหตุกำรณ์ ที่มีผลต่อกำร
ชำระหนี ้ของตรำสำรแห่งหนี ้ และ/หรื อสินค้ ำหรื อตัวแปรอื่นใดที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
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ป้องกันควำมเสี่ยง (hedging) หรื อกำรหำดอกผลโดยวิธีก ำรอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรื อหลำยอย่ำง ทังนี
้ ้ ตำมที่คณะกรรมกำร
ก.ล.ต. หรื อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดหรื อให้ ควำมเห็นชอบ
อนึง่ ผู้จดั กำรกองทุนจะเป็ นผู้จดั สัดส่วนกำรลงทุน และพิจำรณำถึงควำมจำเป็ นของกำรจัดหำ และ/หรื อเลือกสรรวิธีกำรป้องกัน
ควำมเสีย่ งต่ำง ๆ ของกองทุน โดยจะพิจำรณำให้ เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ ทังนี
้ ้ เพื่อผลตอบแทนที่ดีเป็ นหลัก
ทังนี
้ ้ จำกผลกำรศึกษำถึงควำมสำมำรถในกำรทำกำไร รวมถึงควำมสม่ำเสมอในกำรทำกำไร อัตรำเงินปั นผล และผลตอบแทน
ของรำคำหุ้นของบริ ษัทที่มีขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่ (Market capitalization) มำกกว่ำ 2% ขึ ้นไป โดยย้ อนหลัง 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี
จะพบว่ำกำรลงทุนในรอบระยะเวลำดังกล่ำวอัตรำผลตอบแทนรวม (Total Return) จะเป็ นบวกในทุกรอบระยะเวลำ เมื่อเทียบ
กับตลำดโดยรวม และบริ ษัทในกลุ่มดัง กล่ำวยังแสดงให้ เห็น ศักยภำพในกำรทำรำยได้ และกำไรที่สม่ำเสมอในรอบวัฏ จัก ร
เศรษฐกิจที่ผำ่ นมำ
กองทุนจะไม่ลงทุนในตรำสำรที่มีลกั ษณะของสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง (Structured Note) หรื อ Credit Linked Note
ในกรณีที่สถำนกำรณ์ กำรลงทุนไม่เหมำะสม เช่น ภำวะตลำด เศรษฐกิจ และกำรเมืองมีควำมผันผวน เกิ ดภัยพิบตั ิ หรื อเกิ ด
เหตุกำรณ์ไม่ปกติตำ่ ง ๆ เป็ นต้ น และ/หรื อกรณีที่มีกำรเปลีย่ นแปลงในเรื่ องของกฎระเบียบ จนเป็ นเหตุให้ กองทุนจำเป็ นต้ องชะลอ
กำรลงทุนเป็ นกำรชั่วครำว ดังนัน้ จึงอำจมีบำงขณะที่กองทุนไม่สำมำรถลงทุนให้ เป็ นไปตำมสัดส่วนกำรลงทุนที่กำหนดไว้ ใน
โครงกำรตำมข้ ำงต้ นได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะรำยงำนกำรไม่สำมำรถลงทุนให้ เป็ นไปตำมสัดส่วนกำรลงทุนที่กำหนดไว้ ในโครงกำร
ตำมประกำศต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
บริ ษัทจัดกำรอำจพิจำรณำโอนหรื อรับโอนวงเงินลงทุนในต่ำงประเทศระหว่ำงกองทุนรวมที่ได้ รับกำรจัดสรรวงเงินดังกล่ำวภำยใต้ กำร
จัดกำรของบริ ษัทจัดกำร ในกรณีที่กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึง่ มีวงเงินดังกล่ำวเหลือ นอกจำกนี ้ บริ ษัทจัดกำรอำจขอวงเงินลงทุนใน
ต่ำงประเทศเพิ่มเติม และ/หรื อดำเนินกำรเปลีย่ นแปลง แก้ ไขจำนวนเงินทุนของโครงกำร โดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรำยแล้ ว โดยไม่ต้องขอมติจำกผู้ถือหน่วยลงทุน
3.4

ลักษณะพิเศษ

รำยละเอียด

: กองทุนรวมหุ้นระยะยำว ที่มีกำรกระจำยกำรลงทุนน้ อยกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน (Specific Fund)

:

กองทุนรวมตรำสำรแห่งทุนประเภทรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่นำเงินที่ได้ จำกกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนไปลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่ง หุ้น
สำมัญของบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ โดยมีฐำนะกำรลงทุนสุทธิ ในหุ้นสำมัญ เฉลี่ยรอบปี บัญชีไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 65
ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม นอกจำกนี ้ กองทุนจะมีกำรกระจำยกำรลงทุนน้ อยกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนที่สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศกำหนด
ทังนี
้ ้ เมื่อสิ ้นสุดกำหนดระยะเวลำกำรได้ รับสิทธิ ประโยชน์ทำงภำษี ของผู้ลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยำว ตำมที่หน่วยงำนที่มี
อำนำจตำมกฎหมำยประกำศกำหนดแล้ ว บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทโครงกำรจำกกองทุนรวมหุ้น
ระยะยำว ไปเป็ นกองทุนรวมตรำสำรแห่งทุน พร้ อมทังด
้ ำเนินกำรเปลี่ยนชื่อกองทุนรวม โดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรำยแล้ ว
3.5 กำรลงทุนในต่ำงประเทศอำจลงทุนในต่ำงประเทศบำงส่วน คิดเป็ นไม่เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (ทังนี
้ ้ ตำม
วงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิให้ นำไปลงทุนในต่ำงประเทศ)
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3.6

ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

บริ ษัทจัดกำรจะลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นหรื อหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรื อหลำยอย่ำงตำมที่
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ในกรณีที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรื อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มี
ประกำศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมประเภทหรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินหรื อกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่น บริ ษัทจัดกำรจะลงทุน
ในหรื อ มี ไว้ ซึ่ ง หลัก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิน อื่ น หรื อ หำดอกผลโดยวิ ธี อื่ น อย่ำ งใดอย่ำ งหนึ่ ง หรื อ หลำยอย่ ำ งตำมประกำศของ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ดังกล่ำว
3.6.1
ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ เพื่อเป็ นทรัพย์สินหลัก
ของกองทุน
(ก) ตรำสำรแห่งทุนในประเทศ ได้ แก่ ตรำสำร หรื อสัญญำ ที่เสนอขำยในประเทศ หรื อมีผ้ อู อกหรื อคู่สญ
ั ญำเป็ นนิติบคุ คลที่
จัดตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยไทย ดังต่อไปนี ้
(1)

หุ้น

(2) หน่วยลงทุนหรื อใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตรำสำรแห่งทุน หรื อของกองทุนรวมอื่นที่มี
นโยบำยกำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็ นต้ น
(3) ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ จะซือ้ หุ้ น หรื อใบแสดงสิท ธิ ในกำรซือ้ หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ ได้ โดยต้ องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
(3.1) กำรลงทุนในตรำสำรดังกล่ำวต้ องเป็ นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริ หำรกำรลงทุน (efficient portfolio management)
(3.2) บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ มีกำรกันหรื อแยกทรัพย์สนิ ของกองทุนที่มีคณ
ุ ภำพซึ่งมีสภำพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อมูลค่ำ
กำรใช้ สิทธิ ตำมตรำสำรดังกล่ำว (fully covered) ไว้ ตลอดเวลำที่ได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งตรำสำรนัน้ ทัง้ นี ้ ตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
(4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิงไทย ที่มีหลักทรัพย์อ้ำงอิงเป็ นหุ้นหรื อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้น
(5)

ธุรกรรมกำรให้ ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ ยืมเป็ นตรำสำรแห่งทุนตำมข้ อ 3.6.1 (ก) (1) (2) (3) หรื อ (4)

ทังนี
้ ้ กำรทำธุรกรรมกำรให้ ยืมหลักทรัพย์ บริ ษัทจัดกำรต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ประกำศกำหนด ดังต่อไปนี ้
1)

คูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึง่ ต้ องเป็ นผู้ลงทุนตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด

2) หลักทรัพย์ที่ให้ ยืมต้ องเป็ นหลักทรัพย์ที่อยูใ่ นระบบรับฝำกหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ หรื อหลักทรัพย์ที่ธนำคำร
แห่งประเทศไทยทำหน้ ำที่เป็ นนำยทะเบียนหลักทรัพย์
3) ใช้ สญ
ั ญำที่มีลกั ษณะและสำระสำคัญของสัญญำตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์ และตลำด
หลักทรัพย์วำ่ ด้ วยลักษณะและสำระสำคัญของสัญญำยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์
4)

ดำเนินกำรให้ มีกำรวำงหรื อเรี ยกหลักประกันจำกผู้ยืมตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
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(ข) ตรำสำรแห่งหนี ้ในประเทศ ได้ แก่ หลักทรัพย์ ตรำสำร หรื อสัญญำที่เสนอขำยในประเทศ หรื อมีผ้ อู อกหรื อคู่สญ
ั ญำเป็ น
นิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยไทย ดังต่อไปนี ้
(1)

ตรำสำรแห่งหนี ้ที่มีลกั ษณะคล้ ำยเงินฝำก ได้ แก่

(1.1) ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน บัตรเงินฝำก หรื อหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตังขึ
้ ้น ธนำคำรพำณิชย์ หรื อ
บริ ษัทเงินทุน เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้ำประกัน
(1.2) ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญำใช้ เงินที่บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทกำรให้ สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เป็ นผู้ออก
ซึง่ กำหนดวันใช้ เงินตำมตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ เมื่อทวงถำมหรื อเมื่อได้ เห็น
(1.3) ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญำใช้ เงินอำยุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึง่ มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือ ดังต่อไปนี ้
(ก) อันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหรื อของผู้ออกตรำสำรอยู่ในอันดับแรก ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ นอันดับควำมน่ำเชื่อถือของ
ผู้ออกตรำสำร ต้ องเป็ นอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่ได้ มำจำกกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่ อถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้ วย หรื อ
(ข) อันดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้ำประกัน อยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (investment
grade) ทังนี
้ ้ โดยกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือภำยใต้ ชื่อ Standard & Poor หรื อ Moody’s
หรื อ Fitch หรื อสถำบันอื่นที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนดเพิ่มเติม
(2)

ตรำสำรแห่งหนี ้ทัว่ ไป ได้ แก่

(2.1) ตรำสำรภำครัฐไทย อันได้ แก่
(ก)

ตัว๋ เงินคลัง

(ข)

พันธบัตรรัฐบำล หรื อพันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย

(ค) พันธบัตร ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน หุ้นกู้ หรื อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้ ที่กระทรวงกำรคลังหรื อกองทุนเพื่อกำร
ฟื น้ ฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล หรื อผู้ค ้ำประกัน
(2.2) ตรำสำรภำครั ฐต่ำงประเทศ อันได้ แก่ ตรำสำรที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตรำสำรภำครั ฐไทยที่รัฐบำลต่ำงประเทศ
องค์กำรหรื อหน่วยงำนของรัฐบำลต่ำงประเทศ รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ หรื อองค์กำรระหว่ำงประเทศ เป็ นผู้ออก
หรื อผู้ค ้ำประกัน
ทังนี
้ ้ ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศดังกล่ำว ต้ องมีลกั ษณะตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด ดังต่อไปนี ้
(1)

เป็ นตรำสำรขึ ้นทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทย

(2) มีรำคำที่เหมำะสมตำมที่สมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทยกำหนด หรื อมีผ้ แู สดงตนต่อบุคคลทัว่ ไปว่ำพร้ อมจะเสนอรำคำซื ้อ
และรับซื ้อตรำสำรนัน้ ในรำคำดังกล่ำว (bid price แบบ firm quote) ตำมจำนวนและวิธีกำรที่สมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทย
กำหนดอยูเ่ สมอ โดยได้ สง่ สำเนำรำคำแก่สมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทยตลอดอำยุของตรำสำรนัน้ และ
(3)

เป็ นตรำสำรที่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้

(ก) ในกรณีที่เป็ นตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ ตรำสำรดังกล่ำวต้ องเป็ นตรำสำรที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถื อของตรำสำรหรื อของ
ผู้ออกตรำสำรอยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (investment grade) เว้ นแต่ผ้ อู อกตรำสำรดังกล่ำวเป็ นรัฐวิสำหกิจตำกฎหมำย
ต่ำงประเทศ ตรำสำรนันต้
้ องมีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรอยูใ่ นอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (investment grade) เท่ำนัน้
กองทุนเปิ ด Big Cap ปั นผล หุ้นระยะยำว
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(ข) ในกรณีที่ผ้ อู อกตรำสำรเป็ นนิติบคุ คลต่ำงประเทศ ตรำสำรนันต้
้ องมีอนั ดับควำม น่ ำ เชื่ อ ถื อ ของตรำสำรอยู่ ใ นอั น ดั บ ที่
สำมำรถลงทุนได้ (investment grade)
(ค) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตรำสำรอื่นนอกเหนือจำก (ก) และ (ข) ในกำรเสนอขำยครัง้ แรก หำกตรำสำรดังกล่ำวไม่มีอนั ดับ
ควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหรื อของผู้ออกตรำสำรอยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (investment grade) ตรำสำรนั ้นต้ องมี
บริ ษัทจัดกำรไม่ต่ำกว่ำ 3 รำยเป็ นผู้ซื ้อตรำสำรดังกล่ำวเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนภำยใต้ กำรจัดกำร
(2.3) ตรำสำรที่เปลีย่ นมือได้ ซึง่ หมำยถึง พันธบัตร ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน หรื อหุ้นกู้ที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภำพและหุ้นกู้
อนุพนั ธ์ ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อนุญำตให้ เสนอขำยในลักษณะทัว่ ไปหรื อในลักษณะจำกัด หรื อที่ออกภำยใต้ ข้อ
ผูกพันที่กำหนดและอนุญำตโดยกระทรวงกำรคลัง หรื อที่นิติบคุ คลที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตังขึ
้ ้นเป็ นผู้ออก หรื อที่เป็ นหลักทรัพย์ที่
ออกใหม่ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์ได้ เสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่นนทั
ั ้ งหมดต่
้
อผู้ถือหุ้นโดยได้ รับชำระรำคำเต็มมูลค่ำที่เสนอขำย
จำกผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้ ตรำสำรที่เปลี่ยนมือได้ ดงั กล่ำว ต้ องมีลกั ษณะตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ
3.6.1 (ข) (2.2) วรรคสอง โดยอนุโลม
(2.4) ใบแสดงสิทธิ ในผลประโยชน์ ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิงไทยที่มีหลักทรัพย์อ้ำงอิงเป็ นพันธบัตร หรื อหุ้นกู้ที่ไม่ใช่ห้ นุ กู้
อนุพนั ธ์
(2.5) ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน หุ้นกู้ หรื อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้ ที่เสนอขำยในต่ำงประเทศโดยมีผ้ อู อกเป็ นนิติ
บุคคลที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยไทย ทังนี
้ ้ หุ้นกู้ดงั กล่ำวไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภำพและหุ้นกู้อนุพนั ธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรื อใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตรำสำรแห่งหนี ้ หรื อข องกองทุนรวมอื่นที่มี
นโยบำยกำรลงทุนเฉพำะเงินฝำก ตรำสำรแห่งหนี ้ หรื อกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
กำหนดหรื อให้ ควำมเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลำดเงิน เป็ นต้ น
(2.7) ธุรกรรมกำรซื ้อโดยมีสญ
ั ญำขำยคืน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
(2.8) ธุรกรรมกำรให้ ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ ยืมเป็ นตรำสำรแห่งหนี ้ตำมข้ อ 3.6.1 (ข) (1) หรื อข้ อ 3.6.1 (ข) (2.1) (2.2)
(2.3) (2.4) หรื อ (2.6)
ทังนี
้ ้ กำรทำธุรกรรมกำรให้ ยืมหลักทรัพย์ดงั กล่ำว ต้ องมี ลกั ษณะตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด ตำมที่
ระบุไว้ ในข้ อ 3.6.1 (ก) (5) วรรคสอง โดยอนุโลม
ในกรณีที่ตรำสำรแห่งหนี ้ตำมข้ อ 3.6.1 (ข) เป็ นตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญำใช้ เงินที่มีกำรจ่ำยผลตอบแทน ผลตอบแทนนันต้
้ องอยู่
ในรูปอัตรำดอกเบี ้ยคงที่หรื ออัตรำดอกเบี ้ยลอยตัวเท่ำนัน้
กำรรับรอง รับอำวัล สลักหลัง หรื อค ้ำประกันของบุคคลที่กำหนดไว้ ในข้ อ 3.6.1 (ข) ต้ องเป็ นกำรรับรองตลอดไป รับอำวัลทัง้
จำนวน สลักหลังโอนประเภทมีสทิ ธิไล่เบี ้ยโดยไม่มีข้อกำหนดลบล้ ำงหรื อจำกัดควำมรับผิดของผู้สลักหลัง หรื อค ้ำประกันต้ นเงิน
และดอกเบี ้ยเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข
(ค)

ตรำสำรกึ่งหนี ้กึ่งทุน ได้ แก่ หุ้นกู้แปลงสภำพ ดังต่อไปนี ้
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(1)

หุ้นกู้แปลงสภำพที่เสนอขำยในประเทศ ซึง่ มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้

(1.1) เป็ นตรำสำรขึ ้นทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทย
(1.2) มีรำคำที่เหมำะสมตำมที่สมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทยกำหนด หรื อมีผ้ แู สดงตนต่อบุคคลทัว่ ไปว่ำพร้ อมจะเสนอรำคำซื ้อ
และรับซื ้อตรำสำรนัน้ ในรำคำดังกล่ำว (bid price แบบ firm quote) ตำมจำนวนและวิธีกำรที่สมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทย
กำหนดอยูเ่ สมอ โดยได้ สง่ สำเนำรำคำแก่สมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทยตลอดอำยุของตรำสำรนัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภำพดังกล่ำวในกำรเสนอขำยครัง้ แรก หุ้นกู้แปลงสภำพนันต้
้ องมีลกั ษณะอย่ำงใด
อย่ำงหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก)

เป็ นหุ้นกู้แปลงสภำพที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (investment grade) หรื อ

(ข) เป็ นหุ้นกู้แปลงสภำพที่มีบริ ษัทจัดกำรไม่ต่ำกว่ำ 3 รำยเป็ นผู้ซื ้อตรำสำรดังกล่ำวเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนภำยใต้ กำร
จัดกำร
ในกรณีที่ห้ นุ กู้แปลงสภำพตำมวรรคหนึง่ มีกำรค ้ำประกัน กำรค ้ำประกันดังกล่ำว ต้ องเป็ นกำรค ้ำประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็ม
จำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข
(2)

หุ้นกู้แปลงสภำพที่เสนอขำยในต่ำงประเทศโดยมีผ้ อู อกเป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยไทย

(ง)

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์

(จ)

เงินฝำกในสถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยไทย

(ฉ)

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ทังนี
้ ้ ตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด ดังต่อไปนี ้

(1)

กำรลงทุนในตรำสำรดังกล่ำวต้ องเป็ นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริ หำรกำรลงทุน (efficient portfolio management)

(2) บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ มีกำรกันหรื อแยกทรัพย์สนิ ของกองทุนที่มีคณ
ุ ภำพซึ่งมีสภำพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อ
มูลค่ำกำรใช้ สิทธิตำมตรำสำรดังกล่ำว (fully covered) ไว้ ตลอดเวลำที่ได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งตรำสำรนัน้ ทังนี
้ ้ ตำมหลักเกณฑ์ที่
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
(ช) สัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ ำ ที่มีสินค้ ำหรื อตัว แปรเป็ นหลัก ทรั พย์ หรื อดัชนีกลุ่มหลักทรั พย์ และ/หรื ออัตรำดอกเบีย้ อัตรำ
แลกเปลี่ยนเงิน และ/หรื ออันดับควำมน่ำเชื่อถือหรื อเหตุกำรณ์ ที่มีผลต่อกำรชำระหนี ้ของตรำสำรแห่งหนี ้ และ/หรื อสินค้ ำหรื อ
ตัวแปรอื่นใดที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง (hedging) ตำมหลักเกณฑ์ที่
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
(ซ)

ทรัพย์สนิ อื่นที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับ (ก) ถึง (ช) โดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.

3.6.2
ประเภทของหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พย์ สิน อื่น หรื อกำรหำดอกผลโดยวิ ธีอื่ นที่ จะลงทุน ในต่ำ งประเทศ นอกเหนื อจำก
ทรัพย์สนิ หลักที่กองทุนจะลงทุนข้ ำงต้ น
(ก)

ตรำสำรแห่งทุนต่ำงประเทศ ได้ แก่ หุ้นหรื อหน่วยลงทุนที่เสนอขำยในต่ำงประเทศ ดังต่อไปนี ้

(1) หุ้นที่ซื ้อขำยในตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซื ้อขำยหลักทรัพย์ที่อยู่ภำยใต้ กำรกำกับดูแลของหน่วยงำนที่เป็ นสมำชิก
สำมัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรื อที่มีกำรซื ้อขำยในตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์
ต่ำงประเทศที่เป็ นสมำชิกของ World Federations of Exchange (WFE) ซึง่ ผู้ลงทุนสำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูลเกี่ยวกับหุ้นดังกล่ำวเป็ น
ภำษำอังกฤษผ่ำนระบบอินเตอร์ เน็ต
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่เป็ นกองทุนรวมตรำสำรแห่งทุน หรื อที่เป็ นกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบำยกำรลงทุน
ในตรำสำรแห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็ นต้ น
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ทังนี
้ ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่กองทุนจะลงทุนหรื อมีไว้ ต้ องเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ประกำศกำหนด ดังต่อไปนี ้
(2.1)
ต้ องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำ งประเทศที่อยู่ภำยใต้ กำรกำกับดูแลของหน่วยงำนกำกับดูแลด้ ำนหลักทรัพย์
และตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์ที่เป็ นสมำชิกสำมัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่มีกำรซื ้อขำยในตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์ที่เป็ นสมำชิกของ World Federations of
Exchange (WFE)
(2.2)
ต้ องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่มีทรัพย์สนิ ที่ลงทุนเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์สินที่กองทุน
อำจลงทุนหรื อมีไว้ ได้ เว้ นแต่เป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่มีนโยบำยกำรลงทุนในทองคำโดยตรง
(2.3)
ในกรณีที่เป็ นกำรลงทุนหรื อมีไว้ เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป (retail fund) หน่วยลงทุนที่จะ
ลงทุนหรื อมีไว้ ได้ ต้ องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปเช่นกัน
(2.4)

ต้ องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)

(ข)

ตรำสำรแห่งหนี ้ต่ำงประเทศ ได้ แก่ หลักทรัพย์หรื อตรำสำรที่ออกโดยบุคคลต่ำงประเทศและเสนอขำยในต่ำงประเทศ

(1)

ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ อันได้ แก่

(ก) พันธบัตรหรื อตรำสำรแห่งหนี ้ที่รัฐบำลต่ำงประเทศ องค์กำรหรื อหน่วยงำนของรัฐบำลต่ำงประเทศ หรื อองค์กำรระหว่ำง
ประเทศเป็ นผู้ออกหรื อผู้ค ้ำประกัน ซึ่งมีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหรื อของผู้ออกตรำสำรอยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้
(investment grade)
(ข) พัน ธบัต รหรื อ ตรำสำรแห่ง หนี ้ที่รัฐ วิสำหกิจ ตำมกฎหมำยต่ำ งประเทศเป็ นผู้อ อกหรื อ ผู้คำ้ ประกัน ซึ่ง มีอ นั ดับ ควำม
น่ำเชื่อถือของตรำสำรอยูใ่ นอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (investment grade)
(2)

ตรำสำรแห่งหนี ้ภำคเอกชน อันได้ แก่

(ก) ตรำสำรแห่งหนี ้ที่ออกโดยนิติบุคคลต่ำงประเทศซึ่งมีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรอยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้
(investment grade) และได้ รับกำรคัดเลือกให้ ใช้ ในกำรคำนวณดัชนีตรำสำรแห่งหนี ้ (benchmark bond index) ที่ได้ รับกำร
ยอมรับจำกสำนักงำน ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนต้ องสำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูลเกี่ยวกับตรำสำรแห่งหนี ้ดังกล่ำวเป็ นภำษำอังกฤษผ่ำนระบบ
อินเตอร์ เน็ตด้ วย
(ข) ตรำสำรแห่งหนีท้ ี่ออกโดยนิติบุ คคลต่ำงประเทศที่มีอำยุตรำสำรคงเหลือไม่เกิ นหนึ่งปี นับแต่วันที่ลงทุน ซึ่งนิติบุคคล
ดังกล่ำวมีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถืออยูใ่ นสองอันดับแรก ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนต้ องสำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูลเกี่ยวกับตรำสำรแห่งหนี ้ดังกล่ำวเป็ น
ภำษำอังกฤษผ่ำน ระบบอินเตอร์ เน็ตด้ วย
(3) ตรำสำรแห่งหนี ้อื่น อันได้ แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่เป็ นกองทุนรวมตรำสำรแห่งหนี ้ หรื อของกองทุน
รวมอื่นที่มีนโยบำยกำรลงทุนเฉพำะเงิ นฝำก ตรำสำรแห่งหนี ้ หรื อกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่สำนักงำนกำหนดหรื อให้ ควำม
เห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลำดเงิน เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด ทังนี
้ ้ ตำมที่
ระบุไว้ ในข้ อ 3.6.2 (ก) (2) วรรคสองโดยอนุโลม
(ค) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศประเภทอื่น ๆ ที่นอกเหนือจำกข้ อ 3.6.2 (ก) (2) และข้ อ 3.6.2 (ข) (3) ซึ่งหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่กองทุนจะลงทุนหรื อมีไว้ ได้ ต้ องเป็ นไปตำมเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ประกำศกำหนด เห็นชอบ หรื อผ่อนผันให้ ลงทุนได้
(ง) เงินฝำกระยะสันในสถำบั
้
นกำรเงิน หรื อตรำสำรที่เทียบเท่ำเงินสด (near-cash) ระยะสันที
้ ่สถำบันกำรเงินเป็ นผู้ออก โดย
สถำบันกำรเงินดังกล่ำวตังอยุ
้ ใ่ นประเทศที่กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินต่ำงประเทศ ทังนี
้ ้ กำรมีไว้ ซึ่งเงินฝำกหรื อตรำสำร
กองทุนเปิ ด Big Cap ปั นผล หุ้นระยะยำว
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ดังกล่ำวต้ องมีวตั ถุประสงค์เพื่ออำนวยควำมสะดวกหรื อป้องกันปั ญหำในกำรดำเนินงำนในต่ำงประเทศของกองทุน เช่น เพื่อรอ
กำรลงทุน หรื อเพื่อชำระค่ำใช้ จ่ำย เป็ นต้ น
(จ) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ซึง่ เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ กำหนด ทังนี
้ ้ ตำมที่ระบุไว้
ในข้ อ 3.6.1 (ฉ) วรรคสอง โดยอนุโลม
(ฉ) สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำที่มีสินค้ ำหรื อตัวแปรเป็ นหลักทรัพย์หรื อดัชนีกลุ่มหลักทรั พย์ และ/หรื ออัตรำดอกเบี ้ย และ/หรื อ
อันดับควำมน่ำเชื่อถือหรื อเหตุกำรณ์ ที่มีผลต่อกำรชำระหนี ้ของตรำสำรแห่งหนี ้ และ/หรื อสินค้ ำหรื อตัวแปรอื่นใดที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง (hedging) ตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
(ช)

ทรัพย์สนิ อื่นที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับ (ก) ถึง (ฉ) โดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.

กรณีที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และ/หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่มีอำนำจตำมกฎหมำย ได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกำศ กำหนด สัง่ กำร เห็นชอบ และ/หรื อ
ผ่อนผันเป็ นอย่ำงอื่น บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมนัน้ โดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และ
ไม่ถือเป็ นกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำร
3.7

อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม :

บริ ษัทจัดกำรจะลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตำมที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ซึ่งบำงอัตรำส่วนกำรลงทุ นหรื อทัง้ หมดจะไม่เป็ นไปตำมที่
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนดไว้ สำหรับอัตรำส่วนกำรลงทุนที่เป็ นไปตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. กรณีที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศแก้ ไขเปลีย่ นแปลงอัตรำส่วนกำรลงทุนนัน้ บริ ษัทจัดกำรจะลงทุนให้ เป็ นไป
ตำมประกำศที่แก้ ไขด้ วย รำยละเอียดอัตรำส่วนกำรลงทุนมีดงั ต่อไปนี ้
3.7.1

อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นในประเทศ

3.7.1.1 บริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ตรำสำรภำครัฐไทยตำมข้ อ 3.6.1 (ข) (2.1) เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่
จำกัดอัตรำส่วน
3.7.1.2 บริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศตำมข้ อ 3.6.1 (ข) (2.2) ที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือ
อยู่ใน 2 อันดับแรก หรื อสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำที่มีสินค้ ำเป็ นตรำสำรดังกล่ำว เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่จำกัด
อัตรำส่วน
ในกรณีของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่ำของตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศตำมวรรคหนึง่ เมื่อรวมกันแล้ วต้ องไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่ำ
ตรำสำรนั ้นในแต่ละรุ่ น เว้ น แต่เ ป็ นกองทุน รวมเปิ ดที่มีก ำรขำยและรับ ซื ้อคืน หน่ว ยลงทุน ตำมคำสัง่ ล่ว งหน้ ำ ซึ่ง ระบุเ วลำ
แน่นอน (auto redemption)
3.7.1.3 บริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศที่นอกเหนือจำกข้ อ 3.7.1.2 หรื อ สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำที่มี
สินค้ ำเป็ นตรำสำรดังกล่ำว เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ำรวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคำนวณเฉพำะผู้ออกหรื อผู้เป็ นคู่สญ
ั ญำรำย
นัน้ ไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
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ในกรณีของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่ำของตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศตำมวรรคหนึ่ง ต้ องไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่ำตรำสำรนัน้
ในแต่ละรุ่ น เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมเปิ ดที่มีกำรขำยและรั บ ซือ้ คืน หน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ล่วงหน้ ำซึ่งระบุเวลำแน่น อน (auto
redemption)
กำรคำนวณอัตรำส่วนตำมวรรคหนึง่ ให้ นบั ตรำสำรตำมวรรคหนึง่ และทรัพย์สนิ ทุกประเภทที่ผ้ อู อกหรื อผู้เป็ นคูส่ ญ
ั ญำรำยดังกล่ำว
เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้ำประกัน หรื อคู่สญ
ั ญำ ซึ่งกองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินเหล่ำนัน้ รวมใ น
อัตรำส่วนกำรลงทุนดังกล่ำวด้ วย
3.7.1.4 บริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรั พย์ สินที่มีอันดับควำมน่ำเชื่ อถื ออยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ ดังต่อไปนี ้ ซึ่ง
ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตังขึ
้ ้น ธนำคำรพำณิชย์ หรื อบริ ษัทเงินทุน เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค ้ำประกันหรื อคู่สญ
ั ญำ เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ำรวมกันทั ้งสิ ้นเมื่อคำนวณเฉพำะธนำคำรหรื อบริ ษัท
เงินทุนรำยนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(1)
(2)
(3)
(4)

ตรำสำรแห่งหนี ้ในประเทศ ตำมข้ อ 3.6.1 (ข)
ตรำสำรกึ่งหนี ้กึ่งทุน ตำมข้ อ 3.6.1 (ค)
เงินฝำกในสถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยไทย
สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ

กำรคำนวณอัตรำส่วนตำมวรรคหนึ่ง ให้ นบั มูลค่ำของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ ดงั ต่อไปนี ้ ซึ่งธนำคำรหรื อบริ ษัทเงินทุนรำย
เดียวกันเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้ำประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญำ รวมในอัตรำส่วนดังกล่ำว
(1)
(2)

ทรัพย์สนิ ตำมข้ อ 3.7.1.5 (1) (2) หรื อ (5)
ทรัพย์สนิ ตำมข้ อ 3.7.1.6 (1)

ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝำกในนิติบคุ คลตำมวรรคหนึง่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรดำเนินงำนของกองทุน มิให้ นบั มูลค่ำของเงินฝำก
ดังกล่ำวรวมในอัตรำส่วนตำมวรรคหนึง่
3.7.1.5 บริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี ้ ที่บคุ คลใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย ผู้รับรองผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้ำ
ประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญำ เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ำรวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคำนวณเฉพำะผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล
ผู้สลักหลัง ผู้ค ้ำประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญำรำยนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(1) ตรำสำรแห่งทุนในประเทศ ตำมข้ อ 3.6.1 (ก) ที่บริ ษัทจดทะเบียนเป็ นผู้ออกหรื อคู่สญ
ั ญำ ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงตรำสำรแห่งทุน
ของบริ ษัทจดทะเบียนที่อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรให้ เหตุแห่งกำรเพิกถอนหมดไป
(2) หุ้นที่คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์สงั่ รับเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้น
ดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อยตำมข้ อบังคับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่ำด้ วยกำรรับ
หุ้นสำมัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(3) ตรำสำรแห่งหนี ้ในประเทศ ตำมข้ อ 3.6.1 (ข) เฉพำะที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (investment
grade) ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ
(4) ตรำสำรกึ่งหนี ้กึ่งทุน ตำมข้ อ 3.6.1 (ค) ทังนี
้ ้ เฉพำะที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (investment
grade)
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(5) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ตำมข้ อ 3.6.1 (ฉ) ที่อนั ดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออกตรำสำรอยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้
(investment grade)
(6) สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ ตำมข้ อ 3.6.1 (ช) ที่คสู่ ญ
ั ญำมีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (investment
grade)
ตรำสำรแห่งทุนตำม (1) และตรำสำรแห่งหนี ้ตำม (3) มิให้ หมำยควำมรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ถกู จัดให้ เป็ นตรำสำร
แห่งทุนตำมข้ อ 3.6.1 (ก) (2) หรื อตรำสำรแห่งหนี ้ตำมข้ อ 3.6.1 (ข) (2.6)
กำรคำนวณอัตรำส่วนตำมวรรคหนึง่ ให้ นบั มูลค่ำของทรัพย์สนิ ตำมข้ อ 3.7.6.1 วรรคที่ (1) ที่บคุ คลรำยดียวกันเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย
ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้ำประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญำ ซึง่ กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ รวมในอัตรำส่วนตำมวรรคหนึง่ ด้ วย
3.7.1.6 บริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจำกกรณีที่กำหนดไว้ ในข้ อ 3.7.1.3 ข้ อ 3.7.1.4 และข้ อ
3.7.1.5 เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมตำมอัตรำส่วนดังต่อไปนี ้
(1) กำรลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังกล่ำวซึง่ บุคคลใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้ำประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญำ
ต้ องมีมลู ค่ำรวมกันทั ้งสิ ้นเมื่อคำนวณเฉพำะผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้ำประกัน หรื อคู่สญ
ั ญำรำยนั ้น
ไม่เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(2) กำรลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินตำม (1) เมื่อคำนวณรวมทุกบุคคลที่เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค ้ำประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญำแล้ ว ต้ องมีมลู ค่ำรวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ควำมในวรรคหนึง่ มิให้ นำมำใช้ บงั คับกับหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จดั ตังขึ
้ ้นตำม
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
3.7.1.7 บริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรั พย์ สินที่กลุ่มกิ จกำรใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย ผู้รับรอง ผู้รับ อำวัล ผู้สลัก หลัง
ผู้ค ้ำประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญำ เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ำรวมกันทังสิ
้ ้นของกลุม่ กิจกำรนันไม่
้ เกินอัตรำอย่ำงใดอย่ำง
หนึง่ ดังต่อไปนี ้ แล้ วแต่อตั รำใดจะสูงกว่ำ
(1)

ร้ อยละ 30 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ ของกองทุน

(2) อัตรำที่คำนวณได้ จำกน ้ำหนักของกลุม่ กิจกำรดังกล่ำวในตัวชี ้วัด (benchmark) ของกองทุนนันรวมกั
้
บร้ อยละ 10 ของ
มูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนนัน้ ทังนี
้ ้ ตัวชี ้วัดดังกล่ำวต้ องเป็ นดัชนีหรื อองค์ประกอบของดัชนี ที่มีกำรเผยแพร่ อย่ำงกว้ ำงขวำง
และสอดคล้ องกับนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนนัน้
3.7.1.8 กำรลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรั พย์ สินที่บริ ษัทในกลุ่มกิ จกำรใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย หรื อคู่สั ญญำ เพื่อเป็ นทรั พย์ สินของ
กองทุน หำกทรัพย์สนิ ดังกล่ำวเป็ นองค์ประกอบที่ใช้ ในกำรคำนวณตัวชี ้วัด (benchmark) ของกองทุนนัน้ บริ ษัทจัดกำรจะลงทุน
หรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินนัน้ โดยมีมูลค่ำรวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคำนวณเฉพำะผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย หรื อคู่สญ
ั ญำรำยนัน้ ไม่เกิ นผลรวมของ
น ้ำหนักของทรัพย์สนิ ดังกล่ำวในตัวชี ้วัดและร้ อยละสิบของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้ แทนอัตรำส่วนที่กำหนดไว้ ในข้ อ
3.7.1.3 ข้ อ 3.7.1.4 ข้ อ 3.7.1.5 หรื อ ข้ อ 3.7.1.6 แล้ วแต่กรณี ก็ได้
3.7.1.9 ในกรณีของกองทุนรวมที่ประสงค์จะลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ หุ้น นอกจำกอัตรำส่วนที่กำหนดไว้ ในข้ อ 3.7.1 นี ้แล้ ว บริ ษัทจัดกำร
กองทุนรวมอำจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ หุ้นที่บริ ษัทใดเป็ นผู้ออก เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่ บริ ษัทจัดกำร
เป็ นผู้รับผิดชอบดำเนินกำร ต้ องไม่ถึงร้ อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ เว้ นแต่เป็ นกำรได้ มำ
เนื่องจำกกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น
กองทุนเปิ ด Big Cap ปั นผล หุ้นระยะยำว

14

3.7.1.10 บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมอำจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งเงินฝำก บัตรเงินฝำก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ที่บคุ คลดังต่อไปนี ้
เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย หรื อคู่สญ
ั ญำ เป็ นจำนวนที่มีมลู ค่ำรวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมใน
รอบระยะเวลำบัญชี หรื อในรอบอำยุกองทุนรวมสำหรับกองทุนรวมที่มีอำยุน้อยกว่ำ 1 ปี
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตังขึ
้ ้น
ธนำคำรพำณิชย์
บริ ษัทเงินทุน
บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยูอ่ ำศัย
สถำบันกำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตังขึ
้ ้น
ธนำคำรต่ำงประเทศ

กำรคำนวณอัตรำส่วนกำรลงทุนตำมวรรคหนึง่ มิให้ นบั มูลค่ำของทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี ้ รวมในอัตรำส่วนดังกล่ำว
(1)

เงินฝำกในบัญชีเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของกองทุนรวม

(2) ทรั พย์ สินที่ค่สู ญ
ั ญำในธุรกรรมกำรซือ้ โดยมีสญ
ั ญำขำยคืนโอนกรรมสิทธิ์ ให้ แก่กองทุนรวม ทัง้ นี ้ ตำมหลักเกณฑ์ ที่
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
อัตรำส่วนตำมวรรคหนึ่งมิให้ นำมำใช้ บงั คับในช่วงระยะเวลำ 6 เดือนก่อนวันครบกำหนดอำยุโครงกำรของกองทุนรวมที่มีอำยุ
โครงกำรตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป
3.7.1.11
ในกรณีที่เงินฝำกหรื อตรำสำรแห่งหนี ้ที่มีลกั ษณะคล้ ำยเงินฝำกที่กองทุนรวมลงทุนในหรื อมีไว้ เกินอัตรำส่วนที่
กำหนดตำมข้ อ 3.7.1.10 บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมจะลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังกล่ำวให้ มีมลู ค่ำรวมโดยเฉลีย่ ไม่เกินร้ อยละ 45
ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ภำยใน 30 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลำบัญชีนนั ้ ทังนี
้ ้ จะคำนวณอัตรำส่วนกำรลงทุน
หรื อมี ไว้ ซึ่งทรั พย์ สินดัง กล่ำ วโดยเฉลี่ยตัง้ แต่วันแรกของรอบระยะเวลำบัญชี นัน้ จนถึงวันที่ทรั พย์ สินนัน้ มีมูลค่ำเป็ นไปตำม
อัตรำส่วนดังกล่ำว
เมื่อบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ ปฏิบตั ิตำมวรรคหนึง่ แล้ ว บริ ษัทจัดกำรจะรำยงำนให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมทรำบภำยใน
วันทำกำรถัดจำกวันที่ทรัพย์สินนันมี
้ มูลค่ำรวมโดยเฉลี่ยไม่เกิ นร้ อยละ 45 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม เพื่อให้ ผ้ ดู ูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบกำรปฏิบตั ิดงั กล่ำว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของ กองทุนรวม
แจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับรำยงำนจำกบริ ษัทจัดกำรด้ วย
ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมวรรคหนึง่ ได้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจสัง่ ให้ บริ ษัทจัดกำรเลิกกองทุนรวมนัน้
3.7.1.12
ในกรณีที่มีเหตุจำเป็ นและสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อันเนื่องมำจำกปั ญหำควำมผันผวน
(fluctuation) ของตลำดเงินและตลำดทุนในวงกว้ ำงในรอบระยะเวลำบัญชีใด บริ ษัทจัดกำรอำจขอผ่อนผันต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. เพื่อไม่ต้องนำกำรลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งเงินฝำก บัตรเงินฝำก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ในช่วงเวลำที่เกิดควำมผันผวน
ดังกล่ำวมำรวมคำนวณอัตรำส่วนกำรลงทุนตำมข้ อ 3.7.1.10 ได้ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีนนั ้
3.7.1.13
บริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยมีมลู ค่ำรวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
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3.7.1.14
ในกรณีของกองทุนรวม บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมอำจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหน่วยลงทุนและ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อ
หน่วยลงทุนเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตรำส่วนดังต่อไปนี ้
(1) ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน รวมที่ บริ ษัทจัด กำรอื่นเป็ น
ผู้รับผิดชอบดำเนินกำร ไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดกำรเป็ นผู้รับผิดชอบดำเนินกำร
(2) ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริ ษั ทจัดกำรอื่นเป็ น
ผู้รับผิดชอบดำเนินกำร ไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดกำรเป็ นผู้รับผิดชอบดำเนินกำร
หน่วยลงทุนตำมวรรคหนึง่ หมำยถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 เท่ำนัน้ แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์
3.7.1.15
บริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง (hedging) เพื่อ
เป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่ำควำมเสีย่ งทังหมดที
้
่กองทุนมีอยู่
3.7.1.16
บริ ษัทจัดกำรอำจทำธุรกรรมกำรซื ้อโดยมีสญ
ั ญำขำยคืนในนำมกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ำธุรกรรมรวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกิน
ร้ อยละ 25 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
คำว่ำ “มูลค่ำธุรกรรม” ตำมวรรคหนึ่ง หมำยควำมว่ำ รำคำซื ้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้ รับจำกธุรกรรมกำรซื ้อโดยมี
สัญญำขำยคืน จนถึงวันที่มีกำรคำนวณ
3.7.1.17
บริ ษัทจัดกำรอำจทำธุรกรรมกำรให้ ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ำธุรกรรมรวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกินร้ อยละ 25
ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้ กำรคำนวณมูลค่ำธุรกรรมดังกล่ำว บริ ษัทจัดกำรจะคำนวณโดยใช้ มลู ค่ำหลักทรัพย์ที่ให้ ยืม
รวมผลประโยชน์ที่พงึ ได้ รับจนถึงวันที่คำนวณมูลค่ำธุรกรรมดังกล่ำว
3.7.1.18
ในกรณีที่ธุรกรรมกำรให้ ยืมหลักทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้ ำทำธุรกรรม มีมูลค่ำไม่เกินอัตรำส่วนที่กำหนดในข้ อ
3.7.1.17 หำกต่อมำธุรกรรมกำรให้ ยืมหลักทรัพย์นนมี
ั ้ มลู ค่ำเกินอัตรำส่วนดังกล่ำวโดยมิได้ เกิดจำกกำรทำธุรกรรมเพิ่มเติม บริ ษัท
จัดกำรจะยังคงมีไว้ ซงึ่ ธุรกรรมกำรให้ ยืมหลักทรัพย์ดงั กล่ำวต่อไปก็ได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะจัดทำรำยงำนโดยระบุวนั ที่ทรัพย์ สินนันมี
้ มูลค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนดพร้ อมสำเหตุ และส่ง
รำยงำนดังกล่ำวให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ธุรกรรมกำรให้ ยืมหลักทรัพย์นนมี
ั้
มูลค่ำเกินอัตรำส่วนที่กำหนด พร้ อมทังจั
้ ดทำสำเนำรำยงำนดังกล่ำวไว้ ที่บริ ษัทจัดกำรเพื่อให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก .ล.ต.
สำมำรถตรวจสอบได้
3.7.1.19
บริ ษัทจัดกำรจะคำนวณอัตรำส่วนกำรลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิง
ไทย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น ใบแสดงสิทธิในกำรซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ หรื อธุรกรรมกำร
ให้ ยืมหลักทรัพย์ ตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิงไทย ให้ นบั มูลค่ำของหลักทรัพย์อ้ำงอิงของใบแสดงสิทธิ
ดังกล่ำว รวมในอัตรำส่วนสำหรับหลักทรัพย์อ้ำงอิงดังกล่ำวที่กำหนดในข้ อ 3.7.1 นี ้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่ำกองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่ง
หลักทรัพย์อ้ำงอิงนันโดยตรง
้
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรอำจไม่นบั มูลค่ำ ของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิงไทยรวมในอัตรำส่วนที่คำนวณ
ตำมผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญำที่กำหนดตำมข้ อ 3.7.1 ก็ได้
มูลค่ำของหลักทรัพย์อ้ำงอิงที่นำมำคำนวณรวมในอัตรำส่วนตำมวรรคหนึง่ ให้ มีมลู ค่ำเท่ำกับมูลค่ำใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่
เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิงไทยที่กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้
(2) ในกรณีของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น หรื อใบแสดงสิทธิในกำรซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ บริ ษัทจัดกำรจะคำนวณ
อัตรำส่วนกำรลงทุนดังต่อไปนี ้
(ก)

นับมูลค่ำที่ผ้ อู อกตรำสำรดังกล่ำวมีหน้ ำทีต่ ้ องชำระตำมตรำสำรนัน้ รวมในอัตรำส่วนที่ ผู้ออกตรำสำรดังกล่ำว

(ข) นับมูลค่ำของหุ้นที่รองรับรวมในอัตรำส่วนที่ผ้ อู อกหลักทรัพย์อ้ำงอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ำกองทุนลงทุนในหุ้นที่รองรับนัน้
โดยตรง ทังนี
้ ้ มูลค่ำของหุ้นที่รองรับให้ ใช้ มลู ค่ำตำมรำคำตลำดของหุ้นนันซึ
้ ่งคูณกับค่ำเดลต้ ำของใ บสำคัญแสดงสิทธิ หรื อใบ
แสดงสิทธิดงั กล่ำว แล้ วแต่กรณี
(3)

ในกรณีของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ บริ ษัทจัดกำรจะคำนวณอัตรำส่วนกำรลงทุนดังต่อไปนี ้

(ก)

นับมูลค่ำที่ผ้ อู อกตรำสำรดังกล่ำวมีหน้ ำที่ต้องชำระตำมตรำสำรนันรวมในอั
้
ตรำส่วนที่ ผู้ออกตรำสำรดังกล่ำว

(ข) นับมูลค่ำของหลักทรัพย์อ้ำงอิงรวมในอัตรำส่วนที่ผ้ อู อกหลักทรัพย์อ้ำงอิง โดยถือเสมือนหนึง่ ว่ำกองทุนลงทุนในหลักทรัพย์
อ้ ำงอิงนันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ มูลค่ำของหลักทรัพย์อ้ำงอิงดังกล่ำวให้ ใช้ มูลค่ำตำมรำคำตลำดของหลักทรัพย์อ้ำงอิงนันซึ
้ ่งคูณกับค่ำ
เดลต้ ำของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
(4) ในกรณี ของธุรกรรมกำรให้ ยืมหลักทรั พย์ กำรนับมูลค่ำของของหลักทรั พย์ ที่ให้ ยืมและมูลค่ำของธุรกรรมกำรให้ ยืม
หลักทรัพย์ บริ ษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมวรรคหนึง่ ของ (1) โดยอนุโลม
3.7.1.20
กำรค ำนวณมูลค่ำกำรลงทุนหรื อ มีไว้ ซึ่งสัญ ญำซื อ้ ขำยล่วงหน้ ำเพื่อกำรคำนวณอั ตรำส่วนกำรลงทุนตำมข้ อ
3.7.1.3 ข้ อ 3.7.1.4 ข้ อ 3.7.1.5 และข้ อ 3.7.1.6 (1) ให้ นบั มูลค่ำที่ค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งมีหน้ ำที่ต้องชำระตำมสัญญำซื ้อขำย
ล่วงหน้ ำ รวมคำนวณในอัตรำส่วนของบุคคลที่เป็ นคู่สญ
ั ญำดังกล่ำว เว้ นแต่กรณีที่กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญำนันในศู
้ นย์
ซื ้อขำยสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ บริ ษัทจัดกำรไม่ต้องคำนวณมูลค่ำและอัตรำส่วนตำมที่กำหนดในข้ อดังกล่ำว
3.7.1.21
นอกจำกกำรคำนวณตำมข้ อ 3.7.1.20 แล้ ว บริ ษัทจัดกำรจะคำนวณอัตรำส่วนที่ผ้ อู อกสินค้ ำของสัญญำซื ้อขำย
ล่วงหน้ ำ หรื อผู้ที่ต้องชำระหนี ้ตำมข้ อผูกพันของสินค้ ำ (limit of underlying issuer or third party) โดยให้ คำนวณอัตรำส่วน
เสมือนกองทุนลงทุนในสินค้ ำนันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ เฉพำะกรณีที่กำรเข้ ำเป็ นคู่สญ
ั ญำในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำเป็ นผลหรื ออำจเป็ น
ผลให้ กองทุนมีควำมเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้ ำหรื อผู้ที่ต้องชำระหนี ้ตำมข้ อผูกพันของสินค้ ำ โดยให้ ใช้
มูลค่ำตำมขนำดของสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (notional amount) เป็ นมูลค่ำที่ใช้ ในกำรคำนวณเว้ นแต่ในกรณีที่เป็ นสัญญำออปชัน
บริ ษัทจัดกำรจะใช้ มลู ค่ำตำมขนำดของสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (notional amount) ซึ่งคูณกับค่ำเดลต้ ำของสัญญำออปชัน
3.7.1.22
ในกำรคำนวณอัตรำส่วนตำมข้ อ 3.7.1.3 ข้ อ 3.7.1.4 ข้ อ 3.7.1.5 และข้ อ 3.7.1.6 (1) บริ ษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่ำวมีผ้ รู ับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้ำประกัน บริ ษัทจัดกำรจะคำนวณอัตรำส่วนที่ผ้ อู อก
ทรัพย์สนิ หรื อผู้ที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญำดังกล่ำว หรื อคำนวณอัตรำส่วนผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้ำประกัน แล้ วแต่กรณี ก็ได้
(2) ในกรณี ที่ทรั พย์ สินมีบุคคลมำกกว่ำหนึ่งรำยเป็ นผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คำ้ ประกัน บริ ษัทจัดกำรจะเลือ ก
คำนวณอัตรำส่วนที่ผ้ รู ับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้ำประกันรำยใดรำยหนึง่ ก็ได้
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ทังนี
้ ้ กำรคำนวณอัตรำส่วนที่ผ้ รู ับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้ำประกันตำมวรรคหนึ่ง จะทำได้ ต่อเมื่อบุคคลดังกล่ำวได้ ทำ
กำรรับรองตลอดไป รับอำวัลทังจ
้ ำนวน สลักหลัง โอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ้ยโดยไม่มีข้อกำหนดลบล้ ำงหรื อจำกัดควำมรับผิดของ
ผู้สลักหลัง หรื อค ้ำประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข
3.7.1.23
ในกรณีที่กองทุนมีสทิ ธิในกำรซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทใดตำมสัดส่วนจำนวนหุ้นที่กองทุนถืออยู่ (right issue) หำก
กำรใช้ สิทธิ นนจะเป็
ั้
นเหตุให้ กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินของบริ ษัทดังกล่ำวมีมลู ค่ำเกินอัตรำส่วนที่กำหนดในข้ อ 3.7.1 นี ้
บริ ษัทจัดกำรอำจซื ้อหุ้นเพิ่มทุนนันโดยได้
้
รับยกเว้ นไม่ต้องปฏิบัติให้ เป็ นไปตำมอัตรำส่วนที่เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่ำว ทังนี
้ ้เฉพำะ
ภำยในช่วงระยะเวลำ 30 วันนับแต่วนั แรกที่ผ้ ถู ือหุ้นหมดสิทธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนนัน้
3.7.1.24
ในกรณี ที่ ตรำสำรแห่งทุน ตรำสำรแห่ง หนี ้ หรื อ ตรำสำรกึ่ง หนี ก้ ึ่ง ทุน ในขณะที่ ลงทุน หรื อในขณะที่ได้ ม ำเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุน มีมลู ค่ำไม่เกินอัตรำส่วนที่กำหนดในข้ อ 3.7.1 นี ้ หำกต่อมำ
ตรำสำรแห่งทุน ตรำสำรแห่งหนี ้ หรื อตรำสำรกึ่งหนี ้กึ่งทุนนัน้ มีมลู ค่ำเกินอัตรำส่วนดังกล่ำวโดยเหตุดงั ต่อไปนี ้ บริ ษัทจัดกำรจะ
ดำเนินกำรแก้ ไขอัตรำส่วนให้ เป็ นไปตำมที่กำหนดภำยใน 30 วันนับแต่วนั ที่มีกำรประกำศให้ ทรำบถึงเหตุดงั กล่ำว เว้ นแต่ในกรณี
ที่มีเหตุจำเป็ นและสมควรโดยได้ รับผ่อนผันจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(1) ตรำสำรแห่งทุนนันในเวลำต่
้
อมำเป็ นตรำสำรแห่งทุนของบริ ษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่ำงแก้ ไขกำรดำเนินกำรให้ เหตุแห่ง
กำรเพิกถอนหมดไป หรื อถูกเพิกถอนจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(2)

ตรำสำรแห่งหนี ้หรื อตรำสำรกึง่ หนี ้กึ่งทุน ถูกปรับลดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ

3.7.1.25 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ได้ มำเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมลู ค่ำไม่เกินอัตรำส่วนที่กำหนดในข้ อ
3.7.1 นี ้ หำกต่อมำมีมูลค่ำเกิ นอัตรำส่วนดังกล่ำวจำกกำรรั บชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นบริ ษัทจัดกำรจะยั งคงมีไว้ ซึ่งทรัพย์สิน
ดังกล่ำวต่อไปก็ได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะจัดทำรำยงำนโดยระบุชื่อ จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ตำมวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สิน
นันมี
้ มลู ค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนดพร้ อมสำเหตุ และส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ของกองทุนรวม ทรำบ
ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ทรัพย์สนิ นันมี
้ มลู ค่ำเกินอัตรำส่วนที่กำหนด พร้ อมทังจั
้ ดทำสำเนำรำยงำนดังกล่ำวไว้ ที่บริ ษัทจัดกำร
เพื่อให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้
3.7.1.26 ในกรณีที่กำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นเป็ นผลให้ กองทุนรวมเป็ นผู้ถือหุ้นที่บริ ษัทใดเป็ นผู้ออก เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของ
กองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดกำรเป็ นผู้รับผิดชอบดำเนินกำรเกินกว่ำร้ อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้
แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1)

ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมประกำศที่กำหนดให้ บริ ษัทจัดกำรสำมำรถรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นได้

(2) งดเว้ นกำรใช้ สิทธิ ออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตรำส่วนกำรลงทุนดังกล่ำว เว้ นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็ นและสมควรโดย
ได้ รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ
(3) กรณีที่เป็ นหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน และกำรได้ มำซึ่งหุ้นของบริ ษัทดังกล่ำว เป็ นผลให้ กองทุนได้ มำหรื อเป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทนันจนถึ
้
งหรื อข้ ำมจุดที่ต้องทำคำเสนอซื ้อ บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเพื่อให้ ได้ รับกำรยกเว้ นกำรทำคำเสนอซื ้อโดยกำรลด
สัดส่วนกำรถือหุ้น หรื อลดกำรมีอำนำจควบคุม หรื อยื่นคำขอผ่อนผันกำรทำคำเสนอซื ้อ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์วำ่ ด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเข้ ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร ทังนี
้ ้ กำรลดสัดส่วนกำร
ถือหุ้นดังกล่ำว บริ ษัทจัดกำรจะลดสัดส่วนตำมสัดส่วนของหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทุนได้ มำจำกกำรรับชำระหนี ้ด้ วย
ทรัพย์สนิ อื่น
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3.7.1.27
ในกรณีที่ทรัพย์สนิ ในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ได้ มำเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมลู ค่ำไม่เกินอัตรำส่วนที่กำหนด
ในข้ อ 3.7.1 นี ้ หำกต่อมำมีมูลค่ำเกินอัตรำส่วนดังกล่ำว โดยไม่เข้ ำลักษณะตำมข้ อ 3.7.1.11 ข้ อ 3.7.1.18 ข้ อ 3.7.1.23 ข้ อ
3.7.1.24 ข้ อ 3.7.1.25 และข้ อ 3.7.1.26 และกำรเกินอัตรำส่วนดังกล่ำวมิได้ เกิดจำกกำรลงทุนหรื อได้ ทรัพย์สินมำเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดกำรจะยังคงมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังกล่ำวต่อไปก็ได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะจัดทำรำยงำนโดยระบุชื่อ จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ตำมวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สิน
นัน้ มีมูลค่ำเกิ นอัตรำส่วนที่กำหนดพร้ อมสำเหตุ และส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทรำบภำยใน
3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ทรัพย์สนิ นันมี
้ มลู ค่ำเกินอัตรำส่วนที่กำหนด พร้ อมทังจั
้ ดทำสำเนำรำยงำนดังกล่ำวไว้ ที่บริ ษัทจัดกำรเพื่อให้
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้
3.7.1.28
ข้ อจำกัดกำรลงทุนข้ ำงต้ นจะไม่นำมำใช้ บงั คับกองทุนเปิ ดที่ปรำกฏเหตุตำมหัวข้ อ “กำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม”
และบริ ษัทจัดกำรต้ องดำเนินกำรเพื่อเลิกกองทุนตำมหัวข้ อ “กำรดำเนินกำรของบริ ษัทจัดกำร เมื่อเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม”
3.7.2

อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น ในต่ำงประเทศ

บริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินที่เป็ นกำรลงทุนในต่ำงประเทศที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.6.2 มีมูลค่ำรวมกันทั ้งสิ ้นไม่เกิน
ร้ อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ ของกองทุน ดังต่อไปนี ้
3.7.2.1
บริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งเงินฝำกระยะสันหรื
้ อตรำสำรระยะสันที
้ ่เทียบเท่ำเงินสด (near-cash) ใน
ต่ำงประเทศ ตำมข้ อ 3.6.2 (ง) เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมลู ค่ำรวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน
3.7.2.2
บริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศตำมข้ อ 3.6.2 (ข) (1) ที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือ
อยูใ่ น 2 อันดับแรก หรื อสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำที่มีสนิ ค้ ำเป็ นตรำสำรดังกล่ำว เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน มีมลู ค่ำรวมกันทังสิ
้ ้น
ไม่เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ในกรณีของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่ำของตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศตำมวรรคหนึง่ เมื่อรวมกันแล้ วต้ องไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่ำ
ตรำสำรนันในแต่
้
ละรุ่ น เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมเปิ ดที่มีกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ล่วงหน้ ำซึ่งระบุเ วลำแน่นอน
(auto redemption)
3.7.2.3
บริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศที่นอกเหนือจำกข้ อ 3.7.2.2 หรื อสัญญำซื ้อขำย
ล่วงหน้ ำที่มีสินค้ ำเป็ นตรำสำรดังกล่ำว เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมี มูลค่ำรวมกันทั ้งสิ ้นเมื่อคำนวณเฉพำะผู้ออก
หรื อผู้เป็ นคู่สญ
ั ญำรำยนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในกรณีของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่ำของตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศตำมวรรคหนึ่ง ต้ องไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่ำตรำสำรนันใน
้
แต่ละรุ่ น เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมเปิ ดที่มีกำรขำยและรั บซื ้อคืน
หน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ล่วงหน้ ำซึ่งระบุเวลำแน่นอน (auto
redemption)
กำรคำนวณอัตรำส่วนตำมวรรคหนึง่ ให้ นบั ตรำสำรตำมวรรคหนึง่ และทรัพย์สนิ ทุกประเภทที่ผ้ อู อกหรื อผู้เป็ นคูส่ ญ
ั ญำรำยดังกล่ำว
เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้ำประกัน หรื อคู่สญ
ั ญำ ซึ่งกองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินเหล่ำนัน้ รวมใน
อัตรำส่วนกำรลงทุนดังกล่ำวด้ วย
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3.7.2.4
บริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี ้ ที่บคุ คลใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค ้ำประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญำ เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ำรวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคำนวณเฉพำะผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย ผู้รับรอง
ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้ำประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญำรำยนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(1) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ตำมข้ อ 3.6.2 (จ) ที่อนั ดับควำมน่ำเชื่ อถือของผู้ออกตรำสำรอยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้
(investment grade)
(2) ตรำสำรแห่งทุนต่ำงประเทศตำมข้ อ 3.6.2 (ก) ตรำสำรแห่งหนีต้ ่ำงประเทศตำมข้ อ 3.6.2 (ข) หรื อหน่ว ยลงทุน ของ
กองทุนรวมต่ำงประเทศ
(3) สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำตำมข้ อ 3.6.2 (ฉ) ที่คสู่ ญ
ั ญำมีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (investment
grade)
3.7.2.5
บริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งเงินฝำกในสถำบันกำรเงินต่ำงประเทศที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถืออยู่ในอันดับที่
สำมำรถลงทุนได้ โดยมีมลู ค่ำรวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคำนวณเฉพำะสถำบันกำรเงินต่ำงประเทศรำยนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กำรคำนวณอัตรำส่วนตำมวรรคหนึง่ ให้ นบั มูลค่ำของทรัพย์สนิ ที่กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ ดงั ต่อไปนี ้ รวมในอัตรำส่วนดังกล่ำว
(1) ทรัพย์สินตำมข้ อ 3.7.2.4 วรรคหนึ่ง ที่สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศรำยเดียวกันเป็ นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค ้ำประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญำ
(2) ทรัพย์สินตำมข้ อ 3.7.1.4 วรรคหนึ่ง และข้ อ 3.7.2.4 วรรคหนึ่ง ที่ธนำคำรพำณิชย์ซึ่งเป็ นสำขำของสถำบันกำรเงิ น
ต่ำงประเทศรำยนันเป็
้ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้ำประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญำ
ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝำกตำมวรรคหนึ่งหรื อวรรคสอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรดำเนินงำนของกองทุน มิให้ นบั มูลค่ำของเงิน
ฝำกดังกล่ำวรวมในอัตรำส่วนตำมวรรคหนึง่
3.7.2.6
บริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจกำรใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค ้ำประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญำ เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ำ รวมกันทังสิ
้ ้นของกลุม่ กิจกำรนันไม่
้ เกินอัตรำอย่ำงใดอย่ำง
หนึง่ ดังต่อไปนี ้ แล้ วแต่อตั รำใดจะสูงกว่ำ
(1)

ร้ อยละ 30 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ ของกองทุน

(2) อัตรำที่คำนวณได้ จำกน ้ำหนักของกลุม่ กิจกำรดังกล่ำวในตัวชี ้วัด (benchmark) ของกองทุนนันรวมกั
้
บร้ อยละ 10 ของ
มูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนนัน้ ทังนี
้ ้ ตัวชี ้วัดดังกล่ำวต้ องเป็ นดัชนีหรื อองค์ประกอบของดัชนี ที่มีกำรเผยแพร่ อย่ำงกว้ ำงขวำง
และสอดคล้ องกับนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนนัน้
3.7.2.7
กำรลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินที่บริ ษัทในกลุม่ กิจกำรใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย หรื อคู่สญ
ั ญำ เพื่อเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุน หำกทรัพย์สนิ ดังกล่ำวเป็ นองค์ประกอบที่ใช้ ในกำรคำนวณตัวชี ้วัด (benchmark) ของกองทุนนัน้ บริ ษัทจัดกำรจะลงทุน
หรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินนัน้ โดยมีมูลค่ำรวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคำนวณเฉพำะผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย หรื อคู่สญ
ั ญำรำยนัน้ ไม่เกิ นผลรวมของ
น ้ำหนักของทรัพย์สนิ ดังกล่ำวในตัวชี ้วัดและร้ อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้ แทนอัตรำส่วนที่กำหนดไว้ ในข้ อ
3.7.2.3 ข้ อ 3.7.2.4 หรื อข้ อ 3.7.2.5 แล้ วแต่กรณี ก็ได้
3.7.2.8 บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมอำจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งเงินฝำก บัตรเงินฝำก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ที่บุคคล
ดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย หรื อคู่สญ
ั ญำ เป็ นจำนวนที่มีมลู ค่ำรวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลำบัญชี หรื อในรอบอำยุกองทุนรวมสำหรับกองทุนรวมที่มีอำยุน้อยกว่ำ 1 ปี
(1)

ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตังขึ
้ ้น
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ธนำคำรพำณิชย์
บริ ษัทเงินทุน
บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยูอ่ ำศัย
สถำบันกำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตังขึ
้ ้น
ธนำคำรต่ำงประเทศ

กำรคำนวณอัตรำส่วนกำรลงทุนตำมวรรคหนึง่ มิให้ นบั มูลค่ำของทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี ้ รวมในอัตรำส่วนดังกล่ำว
(1) เงินฝำกในบัญชีเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของกองทุนรวม
(2) ทรั พย์ สินที่ค่สู ญ
ั ญำในธุรกรรมกำรซือ้ โดยมีสญ
ั ญำขำยคืนโอนกรรมสิทธิ์ ให้ แก่กองทุนรวม ทัง้ นี ้ ตำมหลักเกณฑ์ ที่
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
อัตรำส่วนตำมวรรคหนึ่งมิให้ นำมำใช้ บงั คับในช่วงระยะเวลำ 6 เดือนก่อนวันครบกำหนดอำยุโครงกำรของกองทุนรวมที่มีอำยุ
โครงกำรตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป
3.7.2.9 ในกรณีที่เงินฝำกหรื อตรำสำรแห่งหนี ้ที่มีลกั ษณะคล้ ำยเงินฝำกที่กองทุนรวมลงทุนในหรื อมีไว้ เกินอัตรำส่วนที่กำหนด
ตำมข้ อ 3.7.2.8 บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมจะลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่ำวให้ มีมลู ค่ำรวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้ อยละ 45 ของ
มูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ภำยใน 30 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลำบัญชีนนั ้ ทังนี
้ ้จะคำนวณอัตรำส่วนกำรลงทุนหรื อมี
ไว้ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่ำวโดยเฉลี่ยตังแต่
้ วนั แรกของรอบระยะเวลำบัญชีนนจนถึ
ั้
งวันที่ทรัพย์สินนันมี
้ มูลค่ำเป็ นไปตำมอัตรำส่วน
ดังกล่ำว
เมื่อบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ ปฏิบตั ิตำมวรรคหนึ่งแล้ ว บริ ษัทจัดกำรจะรำยงำนให้ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมทรำบ
ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ทรัพย์สนิ นันมี
้ มลู ค่ำรวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมตรวจสอบกำรปฏิบตั ิดงั กล่ำว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ ผ้ ู ดูแลผลประโยชน์ ของ
กองทุนรวมแจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับรำยงำนจำกบริ ษัทจัดกำรด้ วย
ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมวรรคหนึง่ ได้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจสัง่ ให้ บริ ษัทจัดกำรเลิกกองทุนรวม
นัน้
3.7.2.10 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็ นและสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อันเนื่องมำจำกปั ญหำควำมผันผวนของ
ตลำดเงินและตลำดทุนในวงกว้ ำงในรอบระยะเวลำบัญชีใด บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมอำจขอผ่อนผันต่อสำนักงำนเพื่อไม่ต้องนำ
กำรลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งเงินฝำก บัตรเงินฝำก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ในช่วงเวลำที่เกิดควำมผันผวนดังกล่ำวมำรวม
คำนวณอัตรำส่วนกำรลงทุนตำมข้ อ 3.7.2.8 ได้ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีนนั ้
3.7.2.11 ในกรณีของกองทุน รวมที่ป ระสงค์จ ะลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่ง หุ้น นอกจำกอัต รำส่ว นที่กำหนดไว้ ในข้ อ 3.7.2 นี ้แล้ ว
บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมอำจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหุ้นที่บริ ษัทใดเป็ นผู้ออก เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุน
รวมที่บริ ษัทจัดกำรเป็ นผู้รับผิดชอบดำเนินกำรต้ องไม่ถึงร้ อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ เว้ นแต่
เป็ นกำรได้ มำเนื่องจำกกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น
3.7.2.12 บริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง (hedging) เพื่อเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่ำควำมเสีย่ งทังหมดที
้
่กองทุนมีอยู่
3.7.2.13 บริ ษัทจัดกำรจะคำนวณอัตรำส่วนกำรลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
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(1)

นับมูลค่ำที่ผ้ อู อกตรำสำรดังกล่ำวมีหน้ ำที่ต้องชำระตำมตรำสำรนันรวมในอั
้
ตรำส่วนที่ ผ้ อู อกตรำสำรดังกล่ำว

(2) นับมูลค่ำของหลักทรัพย์อ้ำงอิงรวมในอัตรำส่วนที่ผ้ อู อกหลักทรัพย์อ้ำงอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ำกองทุนลงทุนในหลักทรัพย์
อ้ ำงอิงนันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ มูลค่ำของหลักทรัพย์อ้ำงอิงดังกล่ำวให้ ใช้ มูลค่ำตำมรำคำตลำดของหลักทรัพย์อ้ำงอิงนันซึ
้ ่งคูณกับค่ำ
เดลต้ ำของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
3.7.2.14 กำรคำนวณมูลค่ำกำรลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำเพื่อกำรคำนวณอัตรำส่วนกำรลงทุนตำมข้ อ 3.7.2.3
และ ข้ อ 3.7.2.4 ให้ นบั มูลค่ำที่ค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งมีหน้ ำที่ต้องชำระตำมสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ รวมคำนวณในอัตรำส่วนของ
บุค คลที่เป็ นคู่สญ
ั ญำดัง กล่ำ ว เว้ นแต่ก รณีที่ก องทุนได้ ลงทุนหรื อ มีไว้ ซึ่ง สัญ ญำนั ้นในศูน ย์ซื ้อขำยสัญ ญำซื ้อขำยล่ ว งหน้ ำ
บริ ษัทจัดกำรไม่ต้องคำนวณมูลค่ำและอัตรำส่วนตำมที่กำหนดในข้ อดังกล่ำว
3.7.2.15 นอกจำกกำรคำนวณตำมข้ อ 3.7.2.14 แล้ ว บริ ษัทจัดกำรจะคำนวณอัตรำส่วนที่ผ้ ูออกสินค้ ำของสัญญำซื ้อขำย
ล่วงหน้ ำ หรื อผู้ที่ต้องชำระหนี ้ตำมข้ อผูกพันของสินค้ ำ (limit of underlying issuer or third party) โดยจะคำนวณอัตรำส่วน
เสมือนกองทุนลงทุนในสินค้ ำนันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ เฉพำะกรณีที่กำรเข้ ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำเป็ นผลหรื ออำจเป็ นผล
ให้ กองทุนมีควำมเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้ ำหรื อผู้ที่ต้องชำระหนี ้ตำมข้ อผูกพันของสินค้ ำโดยให้ ใช้ มลู ค่ำ
ตำมขนำดของสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (notional amount) เป็ นมูลค่ำที่ใช้ ในกำรคำนวณเว้ นแต่ในกรณีที่เป็ นสัญญำออปชัน ให้
บริ ษัทจัดกำรใช้ มลู ค่ำตำมขนำดของสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (notional amount) ซึง่ คูณกับค่ำเดลต้ ำของสัญญำออปชัน
3.7.2.16 ในกำรคำนวณอัตรำส่ว นตำมข้ อ 3.7.2.3 ข้ อ 3.7.2.4 และข้ อ 3.7.2.5 บริ ษั ท จัด กำรจะปฏิบัติ ตำมหลัก เกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่ำวมีผ้ รู ับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้ำประกัน บริ ษัทจัดกำรจะคำนวณอัตรำส่วนที่ผ้ อู อก
ทรัพย์สนิ หรื อผู้ที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญำดังกล่ำว หรื อคำนวณอัตรำส่วนผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้ำประกัน แล้ วแต่กรณี ก็ได้
(2) ในกรณี ที่ทรั พย์ สินมีบุคคลมำกกว่ำหนึ่งรำยเป็ นผู้รับรอง ผู้รับอำวั ล ผู้สลักหลัง หรื อ ผู้คำ้ ประกัน บริ ษัทจัดกำรจะเลือก
คำนวณอัตรำส่วนที่ผ้ รู ับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้ำประกัน รำยใดรำยหนึง่ ก็ได้
ทังนี
้ ้ กำรคำนวณอัตรำส่วนที่ผ้ รู ับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้ำประกันตำมวรรคหนึ่ง จะทำได้ ต่อเมื่อบุคคลดังกล่ำวได้ ทำ
กำรรับรองตลอดไป รับอำวัลทังจ
้ ำนวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ้ยโดยไม่มีข้อกำหนดลบล้ ำงหรื อจำกัดควำมรับผิดของผู้
สลักหลัง หรื อค ้ำประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข
3.7.2.17 ในกรณีที่กองทุนมีสทิ ธิในกำรซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทใดตำมสัดส่วนจำนวนหุ้นที่กองทุนถืออยู่ (right issue) หำกกำร
ใช้ สิทธิ นนจะเป็
ั้
นเหตุให้ กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์ สินของบริ ษัทดังกล่ำวมีมูลค่ำเกินอัตรำส่วนที่กำหนดในข้ อ 3.7.2 นี ้
บริ ษัทจัดกำรอำจซื ้อหุ้นเพิ่มทุนนันโดยได้
้
รับยกเว้ นไม่ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมอัตรำส่วนที่เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่ำว ทังนี
้ ้ เฉพำะ
ภำยในช่วงระยะเวลำ 30 วันนับแต่วนั แรกที่ผ้ ถู ือหุ้นหมดสิทธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนนัน้
3.7.2.18 ในกรณีที่ตรำสำรแห่งทุน หรื อตรำสำรแห่งหนี ้ ในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ได้ มำเป็ นทรัพย์สิน ของกองทุน มีมลู ค่ำไม่
เกินอัตรำส่วนที่กำหนดในข้ อ 3.7.2 นี ้ หำกต่อมำ ตรำสำรแห่งทุน หรื อตรำสำรแห่งหนีน้ นั ้ มีมูลค่ำเกินอัตรำส่วนดังกล่ำวโดยเหตุ
ดังต่อไปนี ้ บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ ไขอัตรำส่วนให้ เป็ นไปตำมที่กำหนดภำยใน 30 วันนับแต่วนั ที่มีกำรประกำศให้ ทรำบ
ถึงเหตุดงั กล่ำว เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็ นและสมควรโดยได้ รับผ่อนผันจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(1) ตรำสำรแห่งทุนนันในเวลำต่
้
อมำเป็ นตรำสำรแห่งทุนของบริ ษัทจดทะเบียนที่อยูร่ ะหว่ำงแก้ ไขกำรดำเนินกำรให้ เหตุแห่งกำรเพิกถอน
หมดไป หรื อถูกเพิกถอนจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
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(2)

ตรำสำรแห่งหนี ้ถูกปรับลดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ

3.7.2.19
ในกรณีที่ทรัพย์สนิ ในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ได้ มำเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมลู ค่ำ ไม่เกินอัตรำส่วนที่กำหนด
ในข้ อ 3.7.2 นี ้ หำกต่อมำมีมลู ค่ำเกินอัตรำส่วนดังกล่ำวจำกกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น บริ ษัทจัดกำรจะยังคงมีไว้ ซึ่งทรัพย์สิน
ดังกล่ำวต่อไปก็ได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะจัดทำรำยงำนโดยระบุชื่อ จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพ ย์สนิ ตำมวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สิน
นันมี
้ มลู ค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนดพร้ อมสำเหตุ และส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทรำบ
ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่ำเกินอัตรำส่วนที่กำหนด พร้ อมทังจั
้ ดทำสำเนำรำยงำนดังกล่ำวไว้ ที่ บริ ษัทจัดกำร
เพื่อให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้
3.7.2.20
ในกรณีที่กำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นเป็ นผลให้ กองทุนรวมเป็ นผู้ถือหุ้นที่บริ ษัทใดเป็ นผู้ออก เพื่อเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดกำรเป็ นผู้รับผิดชอบดำเนินกำรเกินกว่ำร้ อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1)

ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมประกำศที่กำหนดให้ บริ ษัทจัดกำรสำมำรถรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นได้

(2) งดเว้ นกำรใช้ สิทธิ ออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตรำส่วนกำรลงทุนดังกล่ำว เว้ นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็ นและสมควรโดย
ได้ รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ
(3) กรณีที่เป็ นหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน และกำรได้ มำซึ่งหุ้นของบริ ษัทดังกล่ำว เป็ นผลให้ กองทุนได้ มำหรื อเป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทนันจนถึ
้
งหรื อข้ ำมจุดที่ต้องทำคำเสนอซื ้อ บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเพื่อให้ ได้ รับกำรยกเว้ นกำรทำคำเสนอซื ้อโดยกำรลด
สัดส่วนกำรถือหุ้น หรื อลดกำรมีอำนำจควบคุม หรื อยื่นคำขอผ่อนผันกำรทำคำเสนอซื ้อ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพ ย์และตลำดหลักทรัพย์ ว่ำด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเข้ ำถื อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร ทังนี
้ ้ กำรลด
สัดส่วนกำรถือหุ้นดังกล่ำว บริ ษัทจัดกำรจะลดสัดส่วนตำมสัดส่วนของหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทุนได้ มำจำกกำรรับ
ชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น
3.7.2.21
ในกรณีที่ทรัพย์สนิ ในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ได้ มำเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มี มลู ค่ำไม่เกินอัตรำส่วนที่กำหนด
ในข้ อ 3.7.2 นี ้ หำกต่อมำมีมลู ค่ำเกินอัตรำส่วนดังกล่ำวโดยไม่เข้ ำลักษณะตำมข้ อ 3.7.2.8 ข้ อ 3.7.2.17 ถึงข้ อ 3.7.2.20 และกำร
เกินตรำส่วนดังกล่ำวมิได้ เกิดจำกกำรลงทุนหรื อได้ ทรัพย์สนิ มำเพิ่มเติม บริ ษัทจัดกำรจะยังคงมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังกล่ำวต่อไปก็ได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะจัดทำรำยงำนโดยระบุชื่อ จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ตำมวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สิน
นันมี
้ มลู ค่ำเกินอัตรำส่วนที่กำหนดพร้ อมสำเหตุ และส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทรำบภำยใน 3 วัน
ทำกำรนับแต่วนั ที่ทรัพย์สินนันมี
้ มูลค่ำเกินอัตรำส่วนที่กำหนด พร้ อมทังจั
้ ดทำสำเนำรำยงำนดังกล่ำวไว้ ที่บริ ษัทจัดกำรเพื่อให้
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้
4.

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล :



ไม่จ่ำย
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หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินปั นผล :
(1) ในแต่ละรอบปี บัญชีของกองทุน บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลปี ละ 1 ครัง้ โดยจะทำกำรปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และพิจำรณำอัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล ในวันทำกำรสุดท้ ำยของเดือนพฤษภำคมของทุกปี
(2) บริ ษัทจัดกำรจะพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลเมื่อกองทุนมีกำไรสะสม และจะต้ องไม่ทำให้ กองทุนมีผลขำดทุนสะสมขึ ้นในงวดปี
บัญชีที่มีกำรจ่ำยเงินปั นผลนัน้ ทังนี
้ ้ กำรจ่ำยเงินปั นผลของกองทุนในแต่ละครัง้ ให้ เลือกจ่ำยให้ เป็ นไปตำมเกณฑ์อย่ำงใดอย่ำงหนึง่
ดังต่อไปนี ้
(2.1)

จ่ำยจำกเงินปั นผลหรื อดอกเบี ้ยรับที่ได้ รับจำกทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม

(2.2) จ่ำยได้ ไม่เกินร้ อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่ำว หรื อกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ำยเงินปั นผลนัน้ แล้ วแต่จำนวนใดจะ
ต่ำกว่ำ
(3)

บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ำยเงินปั นผล หรื อจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำที่บริ ษัทจัดกำรเห็นสมควรในกรณี ดงั ต่อไปนี ้

(3.1) บริ ษัทจัดกำรจะไม่จ่ำยเงินปั นผลในกรณีที่เงินปั นผลที่คำนวณได้ (ตำมหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น) มีมลู ค่ำต่ำกว่ำ หรื อ
เท่ำกับ 0.01 บำทต่อหน่วยลงทุน
(3.2) บริ ษัทจัดกำรจะพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำใหม่ที่เหมำะสมหรื อพิจำรณำไม่จ่ำยเงินปั นผลในกรณี เมื่อนำเงินปั นผล
ต่อหน่วยที่จะจ่ำยตำมอัตรำข้ ำงต้ นมำหักจำกมูลค่ำหน่วยลงทุน ณ วันทำกำรก่อนปิ ดสมุดทะเบียนแล้ วทำให้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนที่
คำนวณได้ ตำมวิธีกำรดังกล่ำวมีมลู ค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้
(4) ในกรณีที่มีบคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน จะถูกจำกัดสิทธิรับเงินปั นผล
ในส่วนที่เกินนัน้ เว้ นแต่เป็ นกรณี กำรเกิ นสัดส่วนกำรถื อหน่วยลงทุนที่มิได้ เกิ ดจำกกำรได้ หน่วยลงทุนมำเพิ่มเติม หรื อกรณี เข้ ำ
ข้ อยกเว้ น ข้ อ จำกัดกำรถือ หน่ว ยลงทุน ตำมประกำศคณะกรรมกำกับตลำดทุนว่ำด้ ว ยหลัก เกณฑ์เ กี่ย วกับข้ อจำกัด กำรถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ ำที่ของบริ ษัทจัดกำร
บริ ษัทจัดกำรจะยกเงิ นปั นผลในส่วนที่ถือเกินข้ อจำกัดกำรถื อหน่วยลงทุนนันให้
้ เป็ นรำยได้ ของแผ่นดิน ทังนี
้ ้ ในระหว่ำงกำร
ดำเนินกำรเพื่อยกเงิ นปั นผลให้ เป็ นรำยได้ ของแผ่นดิน บริ ษัทจัดกำรจะจัดทำบัญชี และแยกเงินปั นผลส่วนดังกล่ำวออกจำก
ทรัพย์สนิ อื่นของกองทุนรวม โดยไม่นำมำรวมคำนวณเป็ นมูลค่ำทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
5.

การรับชาระหนีเ้ พื่อกองทุนรวมด้ วยทรัพย์ สนิ อื่น :

หำกมีกำรผิดนัดชำระหนี ้หรื อมีพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตำมสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนรวมจะไม่ สำมำรถ
ชำระหนี ้ได้ บริ ษัทจัดกำรจะรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นทังที
้ ่เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตำมประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดกำรกองทุนรวมในกรณีที่ผ้ อู อกตรำสำรแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตำมสิทธิ
เรี ยกร้ องผิดนัดชำระหนี ้ ดังนี ้
5.1

กรณีที่บริ ษัทจัดกำรได้ บนั ทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
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5.1.1 เมื่อมีกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่ว ยลงทุน ณ วัน ที่บริ ษั ทจัดกำรได้ บันทึกมูลค่ำตรำสำรแห่ง หนีห้ รื อสิทธิ เรี ยกร้ องเป็ นศูนย์ เป็ นผู้มีสิทธิ ในเงิ นได้ สุทธิ จำก
ทรัพย์สนิ ที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้
5.1.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สินมำจำกกำรรับชำระหนี ้ บริ ษัทจัดกำรจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่ำวและเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้
จำกกำรรับชำระหนี ้ มำรวมคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ใน
โอกำสแรกที่สำมำรถกระทำได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิใน
เงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ตกลงรับ ชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินดังกล่ำวแทนเงิน ทั ้งนี ้ ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่สมำคมบริ ษัทจัดกำรลงทุนกำหนดโดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ในระหว่ำงที่บริ ษัทจัดกำรยังไม่สำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ บริ ษัทจัดกำรอำจจัดหำผลประโยชน์จำก
ทรัพย์สนิ นันได้
้ และในกรณีที่มีคำ่ ใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรทรัพย์สนิ บริ ษัทจัดกำรจะจ่ำยจำกเงินสำรอง รำยได้ หรื อผลประโยชน์ที่ได้
จำกกำรบริ หำรทรัพย์สนิ นัน้
5.1.3 เมื่อมีเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริ ษัทจัดกำรจะเฉลี่ยเงินได้ สทุ ธิ
จำกทรัพย์สนิ ที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธินนภำยใน
ั้
45 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่มี
เงินได้ สทุ ธิ และจะแจ้ งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเฉลีย่ เงินคืนไปยังสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันทำกำรนับตังแต่
้
วันถัดจำกวันที่บริ ษัทจัดกำรได้ เฉลี่ยเงินคืน เว้ นแต่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลำกำรเฉลี่ยเงินคืนเป็ น
อย่ำงอื่น
5.1.4 เมื่อมีกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนี ้หรื อสิทธิ เรี ยกร้ องเป็ นศูนย์แล้ ว ต่อมำปรำกฎว่ำกองทุนรวมได้ รับชำระหนี ้ตำม
ตรำสำรแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องดังกล่ำวเป็ นเงิน บริ ษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมควำมในข้ อ 5.1.3 โดยอนุโลม
5.2

กรณีที่บริ ษัทจัดกำรไม่ได้ บนั ทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์

5.2.1 ก่อนกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริ ษัทจัดกำรจะต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้ ำงมำกซึ่งคิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกิ นกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ ว
ทังหมด
้
หรื อได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นพร้ อมเหตุผลว่ำ
ในขณะนันกำรรั
้
บชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ ดังกล่ำวเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุนมำกกว่ำกำรถือหรื อมีไว้ ซึ่งตรำสำรแห่งหนี ้หรื อ
สิทธิเรี ยกร้ องนัน้
ในกำรขอควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ตำมวรรคหนึ่ง บริ ษัทจัดกำรจะระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับ
ทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมจะได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ มูลค่ำของทรัพย์สนิ ประมำณกำรค่ำใช้ จ่ำย พร้ อมเหตุผลและควำมจำเป็ นในกำร
รับชำระหนี ้
5.2.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สนิ มำจำกกำรรับชำระหนี ้ บริ ษัทจัดกำรจะนำทรัพย์สินดังกล่ำวมำรวมคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวมโดยจะกำหนดรำคำทรัพย์สนิ นันเพื
้ ่อใช้ ในกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
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สมำคมบริ ษัทจัดกำรลงทุนกำหนดโดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และจะดำเนินกำรกับทรัพย์สิน
ดังกล่ำวดังนี ้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภทที่กองทุนรวมสำมำรถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษัทจัดกำรอำจมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่ำวต่อไปเพื่อ
เป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรั พย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สำมำรถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษัทจัดกำรจะจำหน่ำยทรั พย์สินดังกล่ำวใน
โอกำสแรกที่สำมำรถกระทำได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ และในระหว่ำงที่บริ ษัทจัดกำรยังไม่สำมำรถ
จำหน่ำยทรัพย์สนิ ดังกล่ำว บริ ษัทจัดกำรอำจจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สนิ ดังกล่ำว
ในกรณีที่มีคำ่ ใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรทรัพย์สนิ บริ ษัทจัดกำรจะจ่ำยจำกทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
5.3 ในกรณีที่มีพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตำมสิทธิเรี ยกร้ องจะไม่สำมำรถชำระหนี ้ได้ บริ ษัทจัดกำร
กองทุนรวมจะดำเนินกำรให้ ผ้ ถู ือหน่วยทุกรำยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำ สำรแห่ง
หนี ้หรื อลูกหนี ้ตำมสิทธิเรี ยกร้ องจะไม่สำมำรถชำระหนี ้ได้ เป็ นผู้มีสทิ ธิในเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สนิ อื่นที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ก็ได้
ทังนี
้ ้ ในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว บริ ษัทไม่ต้องนำตรำสำรแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องนั ้นมำรวมคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม
เงื่อนไขเพิ่มเติม :
- บริ ษัท จัดกำรจะรั บ ช ำระหนี ด้ ้ ว ยทรั พ ย์ สิน อื่น ทั ง้ ที่ เ ป็ นหลัก ประกัน และมิ ใช่ ห ลัก ประกันเพื่อ กองทุนรวมตำมประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดกำรกองทุนรวมในกรณี ที่ผ้ ูออกตรำสำรแห่งหนีห้ รื อลูกหนี ้ตำมสิทธิ
เรี ยกร้ องผิดนัดชำระหนี ้ และ/หรื อประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ องกับกำรรับชำระหนี ้ด้ วยหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สิน
อื่นของกองทุน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่กรณีที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่มีอำนำจตำมกฎหมำย ได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกำศ กำหนด สัง่ กำร
เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่ำงอื่น บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมนัน้ โดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ ว
- ในกำรเฉลี่ยเงินคืนในแต่ละครัง้ ตำมข้ อ 5.1.3 หำกบริ ษัทจัดกำรมีเหตุผลแสดงให้ เห็นว่ำเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้ จำก
กำรรับชำระหนี ้ไม่ค้ มุ กับภำระค่ำใช้ จ่ำยในกำรเฉลีย่ เงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรอำจนำเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่
ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ดังกล่ำวไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกที่กำรเฉลีย่ เงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภำระค่ำใช้ จ่ำยก็ได้ ทังนี
้ ้
หำกได้ มีกำรจำหน่ำยทรัพย์สนิ ที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นจนครบถ้ วนแล้ วและปรำกฏว่ำเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่
ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้นันไม่
้ ค้ มุ กับภำระค่ำใช้ จ่ำยในกำรเฉลีย่ เงินคืน บริ ษัทจัดกำรอำจนำเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สนิ ที่ได้ จำกกำรรับ
ชำระหนี ้ดังกล่ำวมำรวมคำนวณเป็ นมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมก็ได้
6.

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์ สินของกองทุนรวม :

6.1. ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ

:

ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)

ที่อยู่

:

เลขที่ 3000 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2242-3902-7
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ผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่มีคุณสมบัติเป็ นไปตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พย์ว่ำด้ วย
คุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์
6.2. เงื่อนไขกำรเปลีย่ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
บริ ษัทจัดกำรจะเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรื อทังหมดดั
้
งต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้ โดยได้ รับ ควำมเห็นชอบจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก่อน
(1) เมื่อบริ ษัทจัดกำรหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์มีควำมประสงค์จะบอกเลิกสัญ ญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์โดยบอกกล่ำวให้
อีกฝ่ ำยหนึง่ ทรำบล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่ำ 90 วัน
(2) ในกรณี ที ่บ ริ ษั ท จัด กำรหรื อ ผู้ ด ูแ ลผลประโยชน์ ไ ม่ป ฏิบ ัต ิต ำมหน้ ำ ที ่ แ ละควำมรั บ ผิด ชอบที ่ไ ด้ ต กลงไว้ ผู้ ด ูแ ล
ผลประโยชน์ ห รื อ บริ ษั ท จัด กำรอำจบอกเลิก สัญ ญำแต่ง ตัง้ ผู้ ดูแ ลผลประโยชน์ ไ ด้ โดยบอกกล่ำ วให้ อีก ฝ่ ำยหนึ่ง ทรำบ
ล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์ อักษรเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกำรจัดกำรโครงกำรหรื อมีกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ห รื อ ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ห รื อ ประกำศของส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลัก ทรัพย์และตลำดหลัก ทรัพย์หรื อกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้ บริ ษัท จัด กำรและผู้ด แู ลผลประโยชน์ไม่
สำมำรถตกลงที่จะแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญำ ให้ สอดคล้ องกับกฎหมำย และประกำศดังกล่ำว ทั ้งนี ้เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำว มีผลให้ เป็ นกำรเพิ่มภำระหน้ ำที่แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ และผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ ำที่ดงั กล่ำวต่อไป
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญำแต่งตั ้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่ำวให้ บริ ษัทจัดกำรทรำบล่วงหน้ ำเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ ำงมำกซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุน
ที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นเรี ยกร้ องให้ มีกำรเปลีย่ นแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีที่ผ้ ูดแู ลผลประโยชน์ขำดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้ อใดตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ หลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์วำ่ ด้ วยคุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จดั กำร
แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภำยใน 15 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดกำรตรวจพบหรื อปรำกฏจำกกำรตรวจสอบของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งกำรแก้ ไขดังกล่ำวให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ทรำบภำยใน 3 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่ได้ แก้ ไขเสร็ จสิ ้น
ในกรณี ที่ผ้ ูดูแ ลผลประโยชน์ มิได้ ท ำกำรแก้ ไขให้ ถูกต้ องภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริ ษั ทจัดกำรจะด ำเนินกำรขออนุญำต
เปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 15 วันนับตั ้งแต่วนั ถัด
จำกวันที่ครบกำหนดเวลำให้ แก้ ไข และเมื่อได้ รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แล้ ว
บริ ษัทจัดกำรจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์รำยใหม่แทนโดยพลัน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์จะสัง่ เป็ นอย่ำงอื่น
(6) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์นำข้ อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรกองทุน หรื อข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนไปเปิ ดเผย
หรื อใช้ ในทำงที่ก่อหรื ออำจจะก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อกองทุนหรื อก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เอง บริ ษัทจัดกำร
สำมำรถบอกเลิกสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ได้ ทังนี
้ ้ กำรบอกเลิกสัญญำจะต้ องบอกกล่ำวให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ทรำบ
ล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่ำ 15 วัน
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(7)

กรณีอื่นๆ ตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์

เนื่องจำกพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้ กองทุนต้ องมีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ดังนัน้ ในกรณีที่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์หมดหน้ ำที่ลงตำมข้ อ 6.2 “เงื่อนไขกำรเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ ”ผู้ดแู ลผลประโยชน์นนต้
ั ้ องทำหน้ ำที่ดแู ล
ผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่ำงสมบูรณ์ จนกว่ำกำรจัดกำรโอนทรัพย์สินและเอกสำรทั ้งหมดของกองทุนนั ้นตลอดจนถึง
กำรดำเนินกำรอื่นใดที่จำเป็ นเพื่อให้ กำรโอนทรัพย์สินและเอกสำรทังหลำยเป็
้
นไปโดยเรี ยบร้ อยให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รำยใหม่
จะเสร็ จสิ ้น และผู้ดแู ลผลประโยชน์รำยใหม่สำมำรถทำหน้ ำที่ได้ ทนั ทีเว้ นแต่บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้มีอำนำจตำมกฎหมำยจะมีคำสัง่
เป็ นอย่ำงอื่น
6.3. สถำนที่เก็บรักษำทรัพย์สนิ กองทุนรวม :
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 3000 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2242-3902-7
และ/หรื อ ที่บริ ษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรื อบริ ษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ในประเทศต่ำงๆหรื อที่ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์ที่บริ ษัทจัดกำรจะแต่งตังขึ
้ ้น
7.

ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สอบบัญชี :

นำยประวิทย์ วิวรรณธนำนุตร์ หรื อ นำยอธิ พงศ์ อธิ พงศ์สกุล หรื อ นำยเทอดทอง เทพมังกร หรื อ นำยบรรจง พิชญประสำธน์
หรื อ นำยวิชยั รุจิตำนนท์ หรื อ นำยอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรื อ นำงสำว ชมภูนชุ แซ่แต้ หรื อนำยไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล
รำยละเอียดเพิม่ เติม (ผู้สอบบัญชี) :
นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล หรื อ นำยวิชยั รุจิตำนนท์
บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
100/72 ชันที
้ ่ 22 อำคำรว่องวำนิช บี ห้ องเลขที่ 100/2 ถ.พระรำม 9 แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง กรุงเทพฯ 10320
โทร.0-2645-0107-9 โทรสำร 0-2645-0110
หรื อ นำยอุดม ธนูรัตน์ พงศ์ หรื อ นำยประวิทย์ วิวรรณธนำนุตร์ หรื อ นำยเทอดทอง เทพมังกร หรื อ นำงสำวชมภูนชุ แซ่แต้ หรื อ
นำยบรรจง พิชญประสำธน์ หรื อ นำยไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล
บริ ษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชัน้ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020
หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้ วยกำรให้ ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ
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8.

ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของนายทะเบียนหน่ วยลงทุน:

ชื่อ

:

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่

:

ชัน้ 23A, 25 อำคำรเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33
ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสำร 0-2786-2377
www.uobam.co.th

หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับอนุญำตให้ บริ กำรเป็ นนำยทะเบียนหลักทรัพย์จำกคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์โดยบริ ษัท
จัดกำรจะแจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทรำบ
9.

ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้จัดจาหน่ าย :

ไม่มี
10. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน :
จะระบุภำยหลัง
หมำยเหตุ :
บริ ษัทจัดกำรอำจแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซือ้ คืนเพิ่มเติมหรื อยกเลิกกำรแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซือ้ คืนใน
ภำยหลัง โดยบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งกำรแต่งตังหรื
้ อยกเลิกกำรแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทรำบทุกครัง้ ในกรณีของกำรแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุน
กำรขำยหรื อ รั บซือ้ คืนดัง กล่ำวอำจเป็ นบุค คลธรรมดำหรื อนิ ติบุคคลที่สำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรั พย์ และตลำด
หลักทรัพย์ได้ ให้ ควำมเห็นชอบเพื่อทำหน้ ำที่เป็ นผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อ
คืนที่ได้ รับกำรแต่งตังจะต้
้ องปฏิบตั ิงำนได้ ภำยใต้ ระบบงำนเดียวกันกับผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนที่ปฏิบตั ิหน้ ำที่อยู่ก่อน
แล้ ว
11.

ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของที่ปรึกษาการลงทุน :

ไม่มี
หมำยเหตุ :
บริ ษัทจัดกำรอำจแต่งตังผู
้ ้ เชี่ยวชำญทำงด้ ำนธุรกิจและกำรลงทุน ให้ เป็ นที่ปรึ กษำกำรลงทุนของบริ ษัทจัดกำรหรื อกองทุนเพื่อให้
คำแนะนำในเรื่ องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรลงทุนและกำรบริ หำรจัดกำรกองทุน เพื่อให้ บริ หำรจัดกำรกองทุนเป็ นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ที่ปรึกษำกำรลงทุนที่บริ ษัทจัดกำรอำจจะแต่งตังขึ
้ ้นดังกล่ำวนัน้ จะไม่มีอำนำจควบคุม
กำรดำเนินงำนของบริ ษัทจัดกำรแต่อย่ำงใด โดยเมื่อบริ ษัทจัดกำรแต่งตังที
้ ่ปรึ กษำกำรลงทุนแล้ ว บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแจ้ ง
ชื่อที่ปรึกษำกำรลงทุนดังกล่ำวไปยังสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตอ่ ไป
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12.

ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของที่ปรึกษากองทุน :

ไม่มี
หมำยเหตุ :
บริ ษัทจัดกำรอำจแต่งตังที
้ ่ปรึ กษำกองทุน อำทิเช่น ผู้เชี่ยวชำญด้ ำนธุรกิจและกำรลงทุน ผู้เชี่ยวชำญด้ ำนกฎหมำย ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ ำนกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง เป็ นต้ น ให้ เป็ นที่ปรึกษำของกองทุนตลอดจนให้ คำแนะนำในเรื่ องต่ำง ๆ แก่กองทุน เพื่อให้ กำรบริ หำร
จัดกำรกองทุนเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ที่ปรึกษำกองทุนที่บริ ษัทจัดกำรอำจจะแต่งตังขึ
้ ้นดังกล่ำว
นั ้น จะไม่มีอำนำจควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษัทจัดกำรแต่อย่ำงใด โดยเมื่อบริ ษัทจัดกำรแต่ง ตั ้งที่ปรึ กษำกองทุนแล้ ว
บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแจ้ งชื่อที่ปรึกษำดังกล่ำวไปยังสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตอ่ ไป
13.

การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :

13.1. วิธีกำรขอรับหนังสือชี ้ชวน ใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน และวันเวลำทำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน
13.1.1 วิธีกำรขอรับหนังสือชีช้ วน ใบคำสัง่ ซื อ้ หน่วยลงทุน ใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน และคู่มือภำษี เกี่ยวกับ กำรลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยำว
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิ ด Big Cap ปั นผล หุ้นระยะยำว” สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูล
สำคัญ หนังสือชี ้ชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน ใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน และคู่มือภำษี - กองทุนรวมหุ้นระยะยำว
ได้ ที่บริ ษัทจัดกำร ผู้จดั จำหน่ำย (ถ้ ำมี) หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี) ตำมวัน เวลำ เปิ ดทำกำรของบริ ษัทจัดกำร
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2548
13.1.2

วันเวลำทำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน

บริ ษัทจัดกำรจะทำกำรเปิ ดให้ มีกำรจองซื ้อหน่วยลงทุน “กองทุนเปิ ด Big Cap ปั นผล หุ้นระยะยำว” ตังแต่
้ วนั ที่ 21 พฤศจิกำยน
2548 ถึงวันที่ 9 ธันวำคม 2548 ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึงเวลำ 15.30 น.
13.2.

วิธีกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน

13.2.1

กำรกำหนดรำคำขำยหรื อรำคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน

รำคำขำยหน่วยลงทุน = 10 บำท + ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี)
13.2.2

วิธีกำรเสนอขำยหรื อสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน

13.2.2.1 วิธีกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนบริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
ก)

ขันตอนและวิ
้
ธีกำร

(1) ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละรำยสำมำรถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดกำร ผู้จดั จำหน่ำย (ถ้ ำมี) หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อ
รับซื ้อคืน (ถ้ ำมี) ได้ ตำมวันเวลำ ที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน โดยจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นมูลค่ำไม่ต่ำกว่ำ 10,000 บำท (หนึ่งหมื่น
บำท) [เป็ นมูลค่ำที่รวมค่ำธรรมเนียมแล้ ว (ถ้ ำมี)]
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(2) ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนและค่ำธรรมเนียมจนเต็มตำมจำนวนที่ซื ้อให้ แก่บริ ษัทจัดกำร ผู้จดั จำหน่ำย หรื อ
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน และกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ในใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน และใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ อง
ครบถ้ วนชัดเจน
(3) ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐำนอยูใ่ นประเทศต่ำงๆ จะต้ องเป็ นผู้รับภำระในเรื่ องของข้ อกำหนด กฎระเบียบ และภำษี ตำ่ ง ๆ
ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
(4) สำหรับผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรื อบัญชีผ้ ูถือหน่วยลงทุน กับบริ ษัทจัดกำร จะต้ องเปิ ดบัญชี
กองทุน และ/หรื อบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนก่อน
ทังนี
้ ้ ในกำรซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำวเป็ นครัง้ แรก บริ ษัทจัดกำร และผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี) จะ
จัดให้ มี / แจกจ่ำยคู่มือภำษี กองทุนรวมหุ้นระยะยำวให้ กับผู้ลงทุนซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องศึกษำและปฏิบตั ิตำมเพื่อให้ ได้ รับ
สิทธิประโยชน์ทำงภำษี จำกกำรลงทุนในกองทุน
ข)

กำรรับชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน

(1) ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชำระเงินค่ำซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่สงั่ ซื ้อ โดยชำระเป็ นเงินสด เช็ค ดรำฟต์ ตัว๋ แลกเงินธนำคำร
หรื อคำสัง่ หักบัญชีธนำคำร หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดกำรยอมรับ โดยผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่ตำมวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่ อมเฉพำะ
สัง่ จ่ำยเพื่อบัญชีเงินฝำกที่บริ ษัทจัดกำรเปิ ดไว้ เพื่อกำรนี ้ โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้สงั่ ซื ้อลงบนด้ ำนหลังของ
เช็คเพื่อควำมสะดวกในกำรติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
กรณีสงั่ ซื ้อด้ วยวิธีอื่นที่มิใช่เงินสด ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่ให้ บริ ษัทจัดกำรสำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ ก่อนระยะเวลำกำรเสนอขำย
ครัง้ แรกจะสิ ้นสุดลง
(2) หลังจำกที่บริ ษัทจัดกำร ผู้จดั จำหน่ำย หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนได้ รับกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน พร้ อมทังเงิ
้ นค่ำ
ซื ้อหน่วยลงทุนจำกผู้สงั่ ซื ้อแล้ ว บริ ษัทจัดกำร ผู้จดั จำหน่ำย หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนจะออกสำเนำใบคำสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อไว้ เป็ นหลักฐำน
(3) ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดรำฟต์ ตัว๋ แลกเงินธนำคำรซึ่งไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้
ในวันที่สงั่ ซื ้อ ไม่วำ่ ด้ วยเหตุผลใดก็ตำม บริ ษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทำกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทำกำรที่สำมำรถ
เรี ยกเก็บเงินได้
ในกรณีที่วนั ทำกำรที่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ นนเป็
ั ้ นวัน และ/หรื อ เวลำที่ลว่ งเลยจำกช่วงระยะเวลำกำรเสนอขำยไปแล้ ว บริ ษัทจัดกำร
ขอสงวนสิทธิที่จะระงับกำรขำยหน่วยลงทุนของผู้สงั่ ซื ้อนัน้
ในกรณีที่เช็ค ดรำฟต์ หรื อตัว๋ แลกเงินธนำคำรดังกล่ำวถู กปฏิเสธกำรจ่ำยเงินจำกธนำคำรของผู้สงั่ ซื ้อ บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ
ที่จะระงับกำรขำยหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อนัน้
(4) ในกำรชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชำระค่ำหน่วยลงทุนด้ วยเงินจนเต็มค่ำ จะหักกลบลบหนี ้กับ
บริ ษัทจัดกำรไม่ได้ เว้ นแต่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ที่
บริ ษัทจัดกำรเป็ นผู้รับผิดชอบดำเนินกำร บริ ษัทจัดกำรอำจดำเนินกำรให้ มีกำรหักกลบลบกันก็ได้
(5) ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ทำกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และได้ ชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตำมจำนวน แล้ วจะเพิกถอนกำรสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุน และ/หรื อขอคืนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั ิจำกบริ ษัทจัดกำรเป็ นกรณีพิเศษ
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13.2.2.2
ก)

วิธีกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนเครื่ องฝำกถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)

ขันตอนและวิ
้
ธีกำร

(1) ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนเครื่ องฝำกถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) สำมำรถสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนได้ ทกุ วันผ่ำน
เครื่ อง ATM โดยปั จจุบนั ผู้สงั่ ซื ้อสำมำรถทำรำยกำรผ่ำนเครื่ อง ATM ของ 4 ธนำคำร คือ ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ธนำคำร
กรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) และธนำคำรกรุงศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)
ทังนี
้ ้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยชื่อธนำคำรที่เปิ ดให้ บริ กำรนี ้ บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบ โดยติด
ประกำศไว้ ณ ที่เปิ ดเผยของบริ ษัทจัดกำร และผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืน
สำหรับผู้สงั่ ซื ้อที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน และ/หรื อบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดกำรมำก่อน จะต้ องดำเนินกำรเปิ ดบัญชีกองทุน
และ/หรื อบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยต้ องมีเอกสำรตำมข้ อ 13.7 “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี ” แนบ เพื่อขอรับเลข
ประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับใช้ ในกำรทำรำยกำรสัง่ ซื ้อผ่ำนเครื่ อง ATM
ทังนี
้ ้ ในกำรซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำวเป็ นครัง้ แรก บริ ษัทจัดกำร และผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี) จะ
จัดให้ มี / แจกจ่ำยคู่มือภำษี – กองทุนรวมหุ้นระยะยำวให้ กับผู้ลงทุนซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องศึกษำและปฏิบตั ิตำมเพื่อให้
ได้ รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี จำกกำรลงทุนในกองทุน
(2) ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องทำรำยกำรสัง่ ซื ้อผ่ำนเครื่ อง ATM ของธนำคำรที่ผ้ สู งั่ ซื ้อถือบัตร ATM ของธนำคำรนัน้ ๆ และปฏิบตั ิตำมขันตอน
้
กำรทำรำยกำรที่ระบุบนหน้ ำจอของเครื่ อง ATM จนเสร็ จสมบูรณ์ โดยระบุเลขประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุน เลขที่บญ
ั ชีธนำคำรของกองทุน
ในกำรรับชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุน รหัสกองทุน จำนวนเงินที่สงั่ ซื ้อ และข้ อมูลอื่นที่กำหนดโดยธนำคำร หรื อบริ ษัทจัดกำร
เมื่อทำรำยกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว เครื่ อง ATM จะออกใบบันทึกรำยกำรให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อ โดยใบบันทึกรำยกำรดังกล่ำวเป็ นเพียงเอกสำร
บันทึกรำยกำรเท่ำนัน้ ไม่ถือเป็ นหลักฐำนในกำรทำรำยกำรอย่ำงสมบูรณ์ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะถือเอำหลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กับ
บริ ษัทจัดกำร เป็ นหลักฐำนในกำรทำรำยกำรที่สมบูรณ์และอ้ ำงอิงได้
(3) ในกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตำมมูลค่ำขันต
้ ่ำกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ระบุในโครงกำร เว้ นแต่
ได้ รับกำรผ่อนผันจำกบริ ษัทจัดกำร
สำหรับจำนวนเงินสูงสุดต่อครัง้ ในกำรสัง่ ซื ้อนัน้ จะขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกำหนดของแต่ละธนำคำร
ข)

กำรรับชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน

(1) ในกรณีที่วนั ทำกำรที่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ นนเป็
ั ้ นวัน และ/หรื อเวลำที่ลว่ งเลยจำกช่วงระยะเวลำกำรเสนอขำยไปแล้ ว
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะระงับกำรขำยหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อนัน้
(2) คำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริ ษัทจัดกำรได้ เรี ยกเก็บเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน และได้ รับเอกสำร
หลักฐำนจนครบถ้ วนแล้ ว อนึง่ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนบริ กำรดังกล่ำว อำจมีภำระค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องของธนำคำร โดยเป็ น
ค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำ เงื่อนไขที่แต่ละธนำคำรพำณิชย์เรี ยกเก็บ
ค)

เงื่อนไขกำรใช้ บริ กำรผ่ำนเครื่ องฝำกถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)

(1)

ในกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องปฏิบตั ิจนครบขันตอนกำรสั
้
ง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำน ATM

ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะเพิกถอนรำยกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่วำ่ กรณีใด ๆ ทังสิ
้ ้น เว้ นแต่ได้ รับอนุญำตจำกบริ ษัทจัดกำรเป็ นกรณีพิเศษ
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(2) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่ อง ATM สำมำรถใช้ เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้ เท่ำนัน้ บริ ษัทจัดกำรขอ
สงวนสิทธิ ที่จะพิจำรณำข้ อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน ภำยใต้ หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริ ษัทจัดกำร เป็ น
หลักฐำนในกำรทำรำยกำรที่สมบูรณ์และใช้ อ้ำงอิงได้
(3) ในกรณีที่เกิด ข้ อ ผิดพลำดจำกระบบกำรให้ บ ริ ก ำร หรื อ กรณีอื่น ใดที่อ ยู่น อกเหนือ ควำมควบคุม ของบริ ษัท จัด กำร
บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ ไขกรณีดงั กล่ำวให้ แล้ วเสร็ จภำยใน 30 วัน นับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรื อรับทรำบ
เหตุกำรณ์ ดังกล่ำวแล้ วแต่กรณี
13.2.2.3
ก)

วิธีกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนบริ กำรออนไลน์ของธนำคำรพำณิชย์

ขันตอนและวิ
้
ธีกำร

(1) ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนบริ กำรออนไลน์ของธนำคำรพำณิชย์ สำมำรถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันผ่ำน
Website ของธนำคำร โดยปั จจุบนั ผู้สงั่ ซื ้อสำมำรถทำรำยกำรผ่ำนบริ กำรออนไลน์ ของ 4 ธนำคำร คือ ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด
(มหำชน) ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) และธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)
ทังนี
้ ้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยชื่อธนำคำรที่เปิ ดให้ บริ กำรนี ้ บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบ โดยติด
ประกำศไว้ ณ ที่เปิ ดเผยของบริ ษัทจัดกำร และผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืน
สำหรับผู้สงั่ ซื ้อที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน และ/หรื อบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดกำรมำก่อน จะต้ องดำเนินกำรเปิ ดบัญชี
กองทุน และ/หรื อบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยต้ องมีเอกสำรตำมข้ อ 13.7 “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี” แนบ เพื่อขอรับเลข
ประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุน (Unitholder ID) สำหรับใช้ ในกำรทำรำยกำรสัง่ ซื ้อผ่ำนบริ กำรออนไลน์ของธนำคำรพำณิชย์
ทังนี
้ ้ ในกำรซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำวเป็ นครัง้ แรก บริ ษัทจัดกำร และผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี) จะ
จัดให้ มี / แจกจ่ำยคูม่ ือภำษี – กองทุนรวมหุ้นระยะยำวให้ กบั ผู้ลงทุนซึง่ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องศึกษำและปฏิบตั ิตำมเพื่อให้ ได้ รับ
สิทธิประโยชน์ทำงภำษี จำกกำรลงทุนในกองทุน
(2) ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องทำรำยกำรสัง่ ซื ้อผ่ำนบริ กำรออนไลน์ของธนำคำรที่ผ้ สู งั่ ซื ้อมีบญ
ั ชีอยู่เท่ำนัน้ โดยผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสมัครใช้
บริ กำรออนไลน์กบั ธนำคำรตำมขันตอนกำรสมั
้
ครใช้ บริ กำรที่แต่ละธนำคำรกำหนด เพื่อขอรับรหัสประจำตัวผู้ใช้ บริ กำรออนไลน์
(USER ID) และรหัสผ่ำน (Password) ที่ธนำคำรจะเป็ นผู้ออกให้ หลังจำกธนำคำรอนุมตั ิกำรขอใช้ บริ กำร
(3) ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องปฏิบตั ิตำมขันตอนกำรท
้
ำรำยกำรที่ระบบออนไลน์ระบุ จนเสร็ จสมบูรณ์ โดยระบุรหัสประจำตัวผู้ใช้ บริ กำร
ออนไลน์ (USER ID) รหัสผ่ำน (Password) เลขประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุน (Unitholder ID) เลขที่บญ
ั ชีธนำคำรของกองทุนใน
กำรรับชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุน รหัสกองทุน จำนวนเงินที่สงั่ ซื ้อ และข้ อมูลอื่นที่กำหนดโดยธนำคำร หรื อบริ ษัทจัดกำร
เมื่อทำรำยกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้สงั่ ซื ้อสำมำรถสัง่ พิมพ์ใบบันทึกรำยกำรได้ จำกระบบออนไลน์ โดยใบบันทึกรำยกำรดังกล่ำวเป็ น
เพียงเอกสำรบันทึกรำยกำรเท่ำนัน้ ไม่ถือเป็ นหลักฐำนในกำรทำรำยกำรอย่ำงสมบูรณ์ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะถือเอำหลักฐำนที่
ปรำกฏอยูก่ บั บริ ษัทจัดกำร เป็ นหลักฐำนในกำรทำรำยกำรที่สมบูรณ์และอ้ ำงอิงได้
(4) ในกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตำมมูลค่ำขันต
้ ่ำกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ระบุในโครงกำร เว้ นแต่
ได้ รับกำรผ่อนผันจำกบริ ษัทจัดกำร
สำหรับจำนวนเงินสูงสุดต่อครัง้ ในกำรสัง่ ซื ้อนัน้ จะขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกำหนดของแต่ละธนำคำร
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ข)

กำรรับชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน

(1) ในกรณีที่วนั ทำกำรที่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ นนเป็
ั ้ นวัน และ/หรื อเวลำที่ลว่ งเลยจำกช่วงระยะเวลำกำรเสนอขำยไปแล้ ว
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะระงับกำรขำยหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อนัน้
(2) คำสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริ ษัทจัดกำรได้ เรี ยกเก็ บเงิ นค่ำซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจำนวน และได้ รับเอกสำร
หลักฐำนจนครบถ้ วนแล้ ว อนึง่ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนบริ กำรดังกล่ำว อำจมีภำระค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องของธนำคำร โดยเป็ น
ค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำ เงื่ อนไขที่แต่ละธนำคำรพำณิ ชย์ เรี ยกเก็ บ
ค)

เงื่อนไขกำรใช้ บริ กำรผ่ำนบริ กำรออนไลน์ของธนำคำรพำณิชย์

(1)

ในกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องปฏิบตั ิจนครบขันตอนกำรสั
้
ง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนระบบออนไลน์

ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะเพิกถอนรำยกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทังสิ
้ ้น เว้ นแต่ได้ รับอนุญำตจำกบริ ษัทจัดกำรเป็ นกรณี
พิเศษ
(2) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่พิมพ์จำกระบบออนไลน์ สำมำรถใช้ เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้ เท่ำนัน้ บริ ษัทจัดกำร
ขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้ อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน ภำยใต้ หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริ ษัทจัดกำร เป็ น
หลักฐำนในกำรทำรำยกำรที่สมบูรณ์และใช้ อ้ำงอิงได้
(3) ในกรณีที่เ กิด ข้ อ ผิด พลำดจำกระบบกำรให้ บริ ก ำร หรื อ กรณีอื่น ใดที่อ ยู่น อกเหนือ ควำมควบคุม ของบริ ษัทจัด กำร
บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ ไขกรณีดงั กล่ำวให้ แล้ วเสร็ จภำยใน 30 วัน นับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรื อรับทรำบ
เหตุกำรณ์ ดังกล่ำวแล้ วแต่กรณี
13.2.2.4 วิธีกำรชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนเคำน์เตอร์ ธนำคำรพำณิชย์
ก)

ขันตอนและวิ
้
ธีกำร

(1) ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องกรอกแบบฟอร์ มชำระเงินพิเศษ - สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน (Bill Payment Form for Subscription) ซึ่งสำมำรถ
ขอรับแบบฟอร์ มดังกล่ำวได้ จำกบริ ษัทจัดกำร ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน หรื อสัง่ พิมพ์จำก Website หรื อระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติของบริ ษัทจัดกำร
ผู้สงั่ ซื ้อสำมำรถทำกำรชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนเคำน์เตอร์ ของธนำคำรพำณิชย์ดงั ต่อไปนี ้
ในเขตกรุงเทพและปริ มณฑล

:

นอกเขตเขตกรุงเทพและปริ มณฑล :

ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)

ทังนี
้ ้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยชื่อธนำคำรที่เปิ ดให้ บริ กำรนี ้ บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบ โดยติด
ประกำศไว้ ณ ที่เปิ ดเผยของบริ ษัทจัดกำร และผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืน
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สำหรับผู้สงั่ ซื ้อที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน และ/หรื อบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดกำรมำก่อน จะต้ องดำเนินกำรเปิ ดบัญชีกองทุน
และ/หรื อบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยต้ องมีเอกสำรตำมข้ อ 13.7 “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี” แนบ และจะต้ องซื ้อหน่วยลงทุน
ครัง้ แรกผ่ำนบริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
ทังนี
้ ้ ในกำรซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำวเป็ นครัง้ แรก บริ ษัทจัดกำร และผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี) จะ
จัดให้ มี / แจกจ่ำยคูม่ ือภำษี – กองทุนรวมหุ้นระยะยำวให้ กบั ผู้ลงทุนซึง่ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องศึกษำและปฏิบัติตำมเพื่อให้ ได้ รับ
สิทธิประโยชน์ทำงภำษี จำกกำรลงทุนในกองทุน
(2) กรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ในแบบฟอร์ มชำระเงินพิเศษ (Bill Payment Form) ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจน เช่น เลขประจำตัว
ผู้ถือหน่วยลงทุน เลขรหัสของกองทุนที่ต้องกำรซื ้อ (มีระบุในแบบฟอร์ ม) จำนวนเงินที่ต้องกำรซื ้อ วิธีกำรชำระเงิน เป็ นต้ น
(3)

ยื่นเอกสำรที่กรอกข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว ผ่ำนเคำน์เตอร์ ธนำคำรพำณิชย์ พร้ อมทังช
้ ำระค่ำสัง่ ซื ้อเต็มจำนวนที่ซื ้อ

(4) เมื่อเจ้ ำหน้ ำที่ธนำคำรทำรำยกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว จะมอบคืนเอกสำรส่วนที่ 2 “เอกสำรสำหรับลูกค้ ำ” ให้ กบั ผู้ลงทุนเพื่อเป็ น
หลักฐำนในกำรทำรำยกำร
(5)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทำกำร ตำมเวลำเปิ ดทำกำรของธนำคำรพำณิชย์

(6) ในกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตำมมูลค่ำขันต
้ ่ำกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ระบุในโครงกำร เว้ นแต่
ได้ รับกำรผ่อนผันจำกบริ ษัทจัดกำร
ข)

กำรรับชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน

(1) ผู้สงั่ ซื ้อสำมำรถชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่ซื ้อ โดยชำระเป็ นเงินสด หรื อเช็คของสำขำธนำคำรที่อยู่
ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับสำขำธนำคำรพำณิชย์ที่ผ้ สู งั่ ซื ้อ ชำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ โดยผู้ สัง่ ซื ้อต้ องลงวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่ อม
เฉพำะ สัง่ จ่ำยเพื่อบัญชีเงินฝำกที่บริ ษัทจัดกำรเปิ ดไว้ เพื่อกำรนี ้ โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้สงั่ ซื ้อลงบน
ด้ ำนหลังของเช็ค เพื่อควำมสะดวกในกำรติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
กรณีชำระเงิน ค่ำ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ ว ยเช็ค ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวัน ที่ใ ห้ บริ ษัท จัดกำรสำมำรถเรี ย กเก็บเงินได้ ในวัน ที่ทำกำรซื ้อ
หน่วยลงทุนนัน้
(2) ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ซึ่งไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ ในวันที่สงั่ ซื ้อ ไม่ว่ำด้ วย
เหตุผลใดก็ตำม บริ ษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทำกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทำกำรที่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้
ในกรณีที่วนั ทำกำรที่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ นนเป็
ั ้ นวัน และ/หรื อ เวลำที่ลว่ งเลยจำกช่วงระยะเวลำกำรเสนอขำยไปแล้ ว บริ ษัทจัดกำร
ขอสงวนสิทธิ ที่จะระงับกำรขำยหน่วยลงทุนของผู้สงั่ ซื ้อนัน้
ในกรณีที่เช็คดังกล่ำวถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงินจำกธนำคำรของผู้สงั่ ซื ้อ บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะระงับกำรขำยหน่วยลงทุน
ให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อนัน้
(3) ในกำรชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชำระด้ วยเงินจนเต็มค่ำ จะหักกลบลบหนี ้กับบริ ษัทจัดกำร
ไม่ได้
อนึง่ ผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ทำกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและได้ ชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตำมจำนวนแล้ ว จะเพิกถอนกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
และ/หรื อขอคืนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญำตจำกบริ ษัทจัดกำรเป็ นกรณีพิเศษ

กองทุนเปิ ด Big Cap ปั นผล หุ้นระยะยำว

35

(4) คำสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริ ษัทจัดกำรได้ เรี ยกเก็บเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน และได้ รับเอกสำร
หลักฐำนจนครบถ้ วนแล้ ว
อนึง่ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนบริ กำรดังกล่ำว อำจมีภำระค่ำธรรมเนียมธนำคำร โดยเป็ นค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำ เงื่อนไขที่แต่ละ
ธนำคำรพำณิชย์เรี ยกเก็บ
13.3

กำรเก็บรักษำเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน

บริ ษัทจัดกำรจะนำเงินที่ได้ รับจำกกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเก็บรักษำไว้ ในบัญชีเงินฝำกที่บริ ษัทจัดกำรเปิ ดไว้ เพื่อกำรนี ้ ซึ่งดอกผล
(ถ้ ำมี) ในช่วงดังกล่ำวทังหมดจะน
้
ำเข้ ำเป็ นผลประโยชน์ของกองทุน
13.4

กำรจัดสรรหน่วยลงทุน

(1) บริ ษัทจัดกำรจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูสงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตำมที่สงั่ ซื ้อและได้ ชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตำม
จำนวนแล้ ว
อนึ่ง ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริ ษัทจัดกำรได้ รับชำระ บริ ษัทจัดกำรจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ ตำมจำนวนเงินที่ได้ รับชำระเป็ นเกณฑ์
ยกเว้ น :ในกรณีที่กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลให้ จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนของโครงกำรตำมที่
ได้ รับอนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ บริ ษัทจัดกำรจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ ผ้ สู งั่ ซื ้อ
โดยใช้ หลักกำร “จองซื ้อก่อนได้ ก่อน” ตำมวันที่ได้ รับกำรสัง่ ซื ้อและเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตำมจำนวน ในกรณีที่มีกำรสัง่ ซื ้อใน
วันเดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อกำรจัดสรร บริ ษัทจัดกำรจะจัดสรรตำมสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สงั่ ซื ้อให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ
(2) ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำเพื่อเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุน หรื อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนหรื อชื่อเสียงหรื อควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำยของบริ ษัทจัดกำร บริ ษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุน
แต่บำงส่วนหรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จำเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำ
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้น หลังจำกที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลกำรซื ้อหน่วยลงทุนของผู้สงั่ ซื ้อในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่ำนัน้ โดยนำยทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกำกับภำษี
ให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยทำงไปรษณีย์ ภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั ทำกำรถัดจำกวันปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก
13.5. กำรคืนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในกรณี ตำ่ งๆ ภำยใต้ เงื่อนไขที่กำหนดดังต่อไปนี ้
(1) กรณีที่กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในกำรเสนอขำยนันไม่
้ ได้ รับกำรจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่ำทังหมดหรื
้
อ บำงส่วนนอกเหนือจำก
กรณีตำม (2) ข้ ำงล่ำง
บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรจัดส่งเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนคืนให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนโดยกำรโอนเงินหรื อชำระเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพำะ
ให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อภำยใน 1 เดือนนับตังแต่
้ วนั ทำกำรถัดจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกตำมสัดส่วนของเงิน
ค่ำซื ้อหน่วยลงทุน อนึ่ง สำหรั บดอกเบี ้ยและหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจำกเงินที่ได้ รับจำกกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี )
บริ ษัทจัดกำรจะนำรวมเข้ ำเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
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(2) กรณีที่บริ ษัทจัดกำรต้ องยุติโครงกำรหลังจำกสิ ้นสุดระยะเวลำกำรเสนอขำยเนื่องจำกไม่สำมำรถจำหน่ำยหน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ ลู งทุนได้ ถึง 35 รำย
บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรจัดส่งเงินค่ำจองซื ้อหน่วยลงทุนคืนพร้ อมผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจำกเงินที่ได้ รับจำกกำรจำหน่ำย
หน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) โดยกำรโอนเงินหรื อชำระเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพำะให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อภำยใน1 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลำกำร
เสนอขำยหน่ว ยลงทุน ครั ง้ แรก ตำมสัด ส่ว นของเงิ น ค่ำ จองซื อ้ หน่ ว ยลงทุน และหำกบริ ษั ท จัด กำ รไม่ส ำมำรถคื น เงิ น และ
ผลประโยชน์ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำวได้ อนั เนื่องจำกควำมผิดพลำดของบริ ษัทจัดกำรเอง บริ ษัทจัดกำรจะชำระดอกเบี ้ยใน
อัตรำที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศกำหนด โดยเริ่ มนับตังแต่
้ วนั ที่ครบกำหนดเวลำนัน้ จนถึงวันที่
บริ ษัทจัดกำรชำระเงินค่ำจองซื ้อจนครบถ้ วน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะพิจำรณำผ่อนผัน สัง่ กำรเป็ นอย่ำงอื่น
13.6. เงื่อนไขกำรขำยหน่วยลงทุน
ก) บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธ และ/หรื อ ระงับกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ทังหมดหรื
้
อบำงส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้ :(1) กรณีที่กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยรำยใดรำยหนึ่ง อำจมีผลทำให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนรำยนันๆ
้ ถือหน่วยลงทุน
มำกกว่ำร้ อยละ 5.00 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(2) กรณีที่กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทำให้ จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนของโครงกำรตำมที่ได้ รับ
อนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(3)

กรณีเอกสำรหรื อข้ อมูลที่บริ ษัทจัดกำรได้ รับจำกผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตำมควำมเป็ นจริ ง หรื อไม่ครบถ้ วน

(4)

กรณีบริ ษัทจัดกำรเกิดข้ อสงสัยว่ำกำรซื ้อหน่วยลงทุนของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อำจเป็ นกำรฟอกเงิน เป็ นต้ น

(5) บริ ษัทจัดกำรอำจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในบำงกรณีตำมที่บริ ษัทจัดกำรเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่
บริ ษัทจัดกำรเห็นว่ำเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อกรณีที่กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอำจก่อให้ เกิดปั ญหำในกำรบริ หำร
กองทุนหรื อก่อให้ เกิดผลเสียหำยแก่กองทุน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียง
หรื อควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำยในอนำคตของบริ ษัทจัดกำรเป็ นหลัก
ข) บริ ษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ศกึ ษำเข้ ำใจและยินดีที่จะปฏิบตั ิตำมนโยบำย รำยละเอียด วิธีกำร เงื่อนไขต่ำงๆ
ที่กำหนดในโครงกำร และคู่มือภำษี กองทุนรวมหุ้นระยะยำวนี ้แล้ ว และเพื่อให้ ได้ รับสิทธิประโยชน์ทำงด้ ำนภำษี ผู้ลงทุนมีหน้ ำที่
ต้ องปฏิบตั ิตำม หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรลงทุนที่ กำหนดในกฎหมำยภำษี อำกร ซึ่งสำมำรถศึกษำได้ จำกคู่มือภำษี
กองทุนรวมหุ้นระยะยำว
ค) บริ ษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทำกำรศึกษำ เข้ ำใจ และยินดีที่จะปฏิบตั ิตำม
เงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ได้ ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำรกองทุน และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนนี ้แล้ ว
13.7 เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน และ/หรื อบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดกำรมำก่อนจะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุน
และ/หรื อบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยกรอกรำยละเอียดและข้ อควำมต่ำงๆ ในใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน และ/หรื อบัญชีผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุน พร้ อมแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบ ส่งให้ บริ ษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนจนครบถ้ วน
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เอกสำรประกอบกำรเปิ ดบัญชี มีดงั นี :้ (บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ในกำรพิจำรณำจำกเอกสำรหลักฐำนอื่นๆ เพิ่มเติมหรื อ
ทดแทนตำมที่เห็นสมควร)
(1)

สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้ อมลงนำมรับรองควำมถูกต้ อง และ/หรื อ

(2)

สำเนำบัตรประจำตัวข้ ำรำชกำร พร้ อมลงนำมรับรองควำมถูกต้ อง และ/หรื อ

(3)

สำเนำเอกสำรแสดงตนอื่นใดที่บริ ษัทจัดกำรเห็นสมควร และ/หรื อ

(4)

สำเนำบัตรประจำตัวผู้เสียภำษี อำกร พร้ อมลงนำมรับรองควำมถูกต้ อง

14.

การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :

ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก





บริ ษัทจัดกำร
Internet
Telephone-Banking
บริ กำรซื ้อผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่ทำงโทรศัพท์






ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
เคำน์เตอร์ ธนำคำรพำณิชย์
Internet Banking
บริ กำรกำรลงทุนตำมแผนกำรลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)

14.1 วันเวลำทำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก
ทุกวันทำกำร ระหว่ำงเวลำ......................ถึง.......................(จะระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน)
อนึ่ง กำรลงทุนในกองทุนเพื่อให้ ไ ด้ รับสิทธิ ประโยชน์ทำงด้ ำนภำษี นนั ้ ผู้สงั่ ซื ้อ หรื อผู้ลงทุนมีหน้ ำที่ต้องปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์
วิธีกำร และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมำยภำษี อำกรด้ วย (รำยละเอียดสำมำรถศึกษำได้ จำกคูม่ ือภำษี -กองทุนรวมหุ้นระยะยำว)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถทำรำยกำรซื ้อ/ขำยคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่ำงเวลำเปิ ดทำกำรธนำคำรพำณิชย์ ทังนี
้ ้ กำรทำ
รำยกำรภำยในเวลำที่กำหนดใด ให้ ถือเป็ นรำยกำรของวันทำกำรนัน้ ทังนี
้ ้ กำรทำรำยกำรภำยหลังเวลำที่กำหนด จะถื อเป็ น
รำยกำรของวันทำกำรถัดไป
บริ ษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้ อมูล และเวลำกำรทำรำยกำรของผู้ถือหน่วยลงทุน ภำยใต้ หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริ ษัทจัดกำร
เป็ นหลักฐำนอ้ ำงอิงเท่ำนัน้
อนึง่ บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่ นแปลง/แก้ ไข/ขยำย/เพิ่ม/ลด วัน เวลำ วิธีกำร หรื อ หยุด /เลื่อนกำรส่งคำสัง่ ซื ้อ/ขำยคืน/
สับเปลี่ยน และ/หรื อกำรส่งคำสัง่ ซื ้อ/ขำยคืน/สับเปลี่ยนล่วงหน้ ำเป็ นกำรชัว่ ครำว/ถำวร ซึ่งหำกเป็ นกรณีที่บริ ษัทจัดกำรทรำบ
หรื อรู้ เหตุลว่ งหน้ ำ บริ ษัทจัดกำรจะประกำศให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรำบไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนมีกำรปรับเปลีย่ น อย่ำงไรก็ดี หำกเป็ น
กรณีไม่ทรำบล่วงหน้ ำ อำทิเช่น เกิดกำรเปลีย่ นแปลงทำงเศรษฐกิจ หรื อเกิดกำรเปลี่ ยนแปลงทำงกำรเมือง หรื อสถำนกำรณ์กำร
ลงทุนไม่เหมำะสม เป็ นต้ น บริ ษัทจัดกำรจะประกำศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบโดยเร็ วที่สดุ โดยประกำศไว้ ณ สถำนที่ทำกำร
ของบริ ษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี)
14.2 วิธีกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และรำคำขำยหน่วยลงทุน
14.2.1 กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรก

กองทุนเปิ ด Big Cap ปั นผล หุ้นระยะยำว
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ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน และ/หรื อบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดกำร จะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุน และ/หรื อ
บัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยต้ องมีเอกสำรตำมข้ อ 14.6 “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี ” แนบ และจะต้ องกรอกรำยละเอียด
ในใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และใบคำขอใช้ บริ กำรอื่น ๆ ให้ ครบถ้ วนชัดเจน
ทังนี
้ ้ ในกำรเปิ ดบัญชีเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำวเป็ นครัง้ แรก บริ ษัทจัดกำร และผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อ
คืน (ถ้ ำมี) จะจัดให้ มี / แจกคู่มือภำษี – กองทุนรวมหุ้นระยะยำวให้ กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องศึกษำและ
ปฏิบตั ิตำมเพื่อให้ ได้ รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี จำกกำรลงทุนในกองทุน
14.2.2 มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
-ไม่กำหนด ทังนี
้ ้ กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้เป็ นครัง้ แรก ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อเป็ นมูลค่ำไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท (สองพันบำท) หรื อ
ตำมที่บริ ษัทจัดกำรกำหนดเป็ นอย่ำงอื่น
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะลดหย่อน หรื อยกเว้ นมูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรก โดยขึ ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริ ษัทจัดกำร โดยบริ ษัทจัดกำรจะประกำศให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำร ณ สถำนที่ทำกำรของบริ ษัทจัดกำร
และผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี)
(1)

รำคำขำยหน่วยลงทุน

รำคำขำยหน่วยลงทุน

=

มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทำกำรขำยหน่วยลงทุน
บวกด้ วย ส่วนต่ำงค่ำขำยหน่วยลงทุน (Subscription Spread) (ถ้ ำมี)
บวกด้ วย ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front-end Fee) (ถ้ ำมี)

กำรกำหนดรำคำหน่วยลงทุนที่เสนอขำยหลังจำกที่มีกำรปิ ดกำรเสนอขำยครัง้ แรกไปแล้ ว บริ ษัทจัดกำรจะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุน ณ สิ ้น
วันทำกำรขำยหน่วยลงทุน เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำขำยและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ซู ื ้อจะได้ รับ ซึ่งจะเป็ นมูลค่ำหน่วยลงทุน
และรำคำขำยหน่วยลงทุนที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(2)

วิธีกำรขอรับหนังสือชี ้ชวน ใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน และคูม่ ือภำษี กองทุนรวมหุ้นระยะยำว

ผู้สนใจลงทุนสำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงกำร และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสำคัญ และ/หรื อใบคำ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน และคูม่ ือภำษี – กองทุนรวมหุ้นระยะยำว และ/หรื อเอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ได้ โดยผ่ำนบริ ษัทจัดกำร หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดกำร (www.uobam.co.th) หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้
ตำมวันและเวลำทำกำรของบริ ษัทจัดกำร และ /หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี) และ/หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดกำร
กำหนด
14.2.3

กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด

ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดกำร หรื อสำนักงำนและสำขำของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
(ถ้ ำมี) สำหรับมูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ซื ้อ และจำนวนเงินสูงสุดต่อครัง้ ในกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ให้ เ ป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือ
ชี ้ชวน และ/หรื อคู่มือกำรใช้ บริ กำรของแต่ละระบบ และ/หรื อตำมที่บริ ษัทจัดกำรประกำศกำหนดเพิ่มเติม ทั ้งนี ้ กำรทำรำยกำร
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสำมำรถติดต่อด้ วยตนเองได้ ที่บริ ษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี)
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และ/หรื อสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อทำงไปรษณีย์ หรื อเครื่ องโทรสำร หรื อวิธีอื่นใด ที่บริ ษัทจัดกำร
ประกำศกำหนด อำทิเช่น
- ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่ำน www.uobam.co.th หรื อ
- ชำระเงินผ่ำนระบบ Bill Payment ของธนำคำรพำณิชย์ผ่ำน 2 ช่องทำงหลัก คือ ผ่ำนเคำน์เตอร์ ธนำคำรพำณิชย์ และผ่ำน
ช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำร ได้ แก่ เทเลโฟนแบงก์ กิง้ (Telephone Banking) และอินเทอร์ เน็ตแบงก์กิง้ (Internet
Banking) หรื อ
- บริ กำรกำรลงทุนตำมแผนกำรลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) หรื อ
- บริ กำรซื ้อผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่ทำงโทรศัพท์
ซึง่ วิธีกำรหรื อช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนดังกล่ำวข้ ำงต้ น บริ ษัทจัดกำรอำจเปิ ด และ/หรื อไม่เปิ ดให้ บริ กำรครบทุกช่องทำง
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสำมำรถสอบถำมเพิ่มเติม และขอคูม่ ือกำรใช้ บริ กำรของแต่ละระบบได้ ที่บริ ษัทจัดกำร และ/หรื อสถำนที่ติดต่อ
ทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสำมำรถศึกษำรำยละเอียด ข้ อกำหนด
และเงื่อนไขต่ำง ๆ ของแต่ละระบบได้ จำกคูม่ ือกำรใช้ บริ กำร และ/หรื อที่บริ ษัทจัดกำรได้ ประกำศเพิ่มเติม เช่น ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ที่ต้องกำรใช้ บริ กำรในแต่ละระบบ จะต้ องเคยเปิ ดบัญชีกองทุนหรื อบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมำก่อน และ/หรื อได้ รับอนุมตั ิกำรขอใช้
บริ กำร และ/หรื อกำรขอหักบัญชีเงินฝำกอัตโนมัติของธนำคำรพำณิชย์ เป็ นต้ น
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุ ง แก้ ไข เพิ่มเติม หยุดกำรให้ บริ กำร และ/หรื อปรับลด วิธีกำรหรื อช่องทำงดังกล่ำว ซึ่งจะ
เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่ำเป็ นกำรแก้ ไขโครงกำร โดยบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุน
ทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนวันเริ่ ม / หยุดกำรให้ บริ กำร ทังนี
้ ้ จะติดประกำศ ณ สถำนที่ทำกำรของบริ ษัทจัดกำร
และผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี)
14.3

กำรรับชำระ และกำรเก็บรักษำเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน

14.3.1 ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสำมำรถชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับ ซื ้อคืน (ถ้ ำมี)
หรื อชำระเงิ นค่ำซื อ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบ Bill Payment ของธนำคำรพำณิ ชย์ ซึ่งสำมำรถชำระผ่ำน 2 ช่องทำงหลัก คื อ ผ่ำน
เคำน์เตอร์ ธนำคำรพำณิ ชย์ และผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำร ได้ แก่ เทเลโฟนแบงก์ กิง้ (Telephone Banking) และ
อินเทอร์ เน็ตแบงก์กิ ้ง (Internet Banking) หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดกำรประกำศกำหนด โดยวิธีกำรให้ เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในคูม่ ือกำรใช้ บริ กำร
14.3.2 ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชำระเงินค่ำซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่สงั่ ซื ้อ โดยชำระเป็ นเงินสด เช็ค ดรำฟต์ คำสัง่ หักบัญชี
ธนำคำร ชำระผ่ำนบัตรเครดิต หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดกำรยอมรับ โดยผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่ตำมวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่ อมเฉพำะ
สัง่ จ่ำยเพื่อบัญชีเงินฝำกประเภทกระแสรำยวันที่บริ ษัทจัดกำรเปิ ดไว้ เพื่อกำรนี ้ โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้
สัง่ ซื ้อลงบนด้ ำนหลังของเช็คเพื่อควำมสะดวกในกำรติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
14.3.3 ในกำรชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชำระค่ำหน่วยลงทุนด้ วยเงินจนเต็มค่ำ จะหักกลบลบหนี ้
กับบริ ษัทจัดกำรไม่ได้ เว้ นแต่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่
บริ ษัทจัดกำรเป็ นผู้รับผิดชอบดำเนินกำรหรื อกองทุนรวมเดียวกัน บริ ษัทจัดกำรอำจดำเนินกำรให้ มีกำรหักกลบลบกันก็ได้
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14.3.4

ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด เช่น

- เช็ค ดรำฟต์ หรื อผ่ำนบัตรเครดิต บริ ษัทจัดกำรจะถือว่ำวันที่ระบุในใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อวันที่บริ ษัทจัดกำรได้ รับ
รำยงำนกำรซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจำกผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี) เป็ นวันที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดกำร
จะต้ องทรำบผลกำรเรี ยกเก็บเงินได้ ตำมระยะเวลำที่กำหนด
ในกรณีที่เช็ค ดรำฟต์ หรื อกำรชำระผ่ำนบัตรเครดิตดังกล่ำวไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ ตำมระยะเวลำที่กำหนด บริ ษัทจัดกำรขอ
สงวนสิทธิที่จะระงับ และ/หรื อยกเลิก และ/หรื อเลือ่ นวันสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไปเป็ นวันเดียวกันกับวันที่เรี ยกเก็บเงิ นได้
- กรณีสงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนมำจำกกองทุนเปิ ด ไทย แคช แมเนจเม้ นท์ และ/หรื อกองทุนเปิ ด ไทย
เทรเชอรี และ/หรื อกองทุนอื่นใดภำยใต้ กำรบริ หำรจัดกำร (กองทุนต้ นทำง) มำเข้ ำกองทุนเปิ ด Big Cap ปั นผล หุ้นระยะยำว
(กองทุนปลำยทำง) บริ ษัทจัดกำรจะถือว่ำวันที่ระบุในใบคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเป็ นวันที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และบริ ษัทจัดกำร
จะนำเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทำงมำชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดนี ้ ภำยใน 2 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ที่
ระบุในใบคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
14.3.5 บริ ษัทจัดกำรจะนำเงินที่ได้ รับจำกกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเก็บรักษำไว้ ในบัญชีเงินฝำกที่บริ ษัทจัดกำรเปิ ดไว้ เพื่อกำรนี ้
ซึง่ ดอกผล (ถ้ ำมี) ในช่วงดังกล่ำวทังหมดจะน
้
ำเข้ ำเป็ นผลประโยชน์ของกองทุน
14.4.

กำรจัดสรรหน่วยลงทุน

14.4.1 กำรเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขำยได้ แล้ วจะทำในวันทำกำรถัดจำกวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนจำนวนนัน้
โดยบริ ษัทจัดกำรจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตำมที่สงั่ ซื ้อ และได้ ชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตำมจำนวนแล้ ว
อนึง่ ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุไว้ ในใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริ ษัทจัดกำรได้ รับชำระบริ ษัทจัดกำรจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ ตำมจำนวนเงินที่ได้ รับชำระเป็ นเกณฑ์
ยกเว้ น :- ในกรณี ที่กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนัน้ มีผลทำให้ จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุน เกินกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนของโครงกำร
จัดกำรกองทุนที่ได้ รับอนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรัพย์ ในกรณีดงั กล่ำวบริ ษัทจัดกำรจะ
จัดสรรตำมสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สำมำรถจัดสรรได้ ให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ โดยบริ ษัทจัดกำรจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อโดย
ใช้ หลักกำร “สัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อน” ตำมวันที่ได้ รับกำรสัง่ ซื ้อและเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเต็ม ตำมจำนวน ในกรณีที่มีกำรสัง่ ซื ้อในวัน
เดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อกำรจัดสรร บริ ษัทจัดกำรจะจัดสรรตำมสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สงั่ ซื ้อให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ
14.4.2 ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำเพื่อเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุน หรื อของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อชื่อเสียง
หรื อควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำยของบริ ษัทจัดกำร บริ ษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บำงส่วนหรื อ
ทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จำเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยทรำบล่วงหน้ ำ
14.4.3 ในกรณีที่จำนวนเงินที่ร ะบุไว้ ในใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ไม่ ตรงกับจำนวนเงินที่บริ ษัทจัดกำรได้ รับชำระจำกผู้ซื ้อ
หน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ตำมจำนวนเงินที่ได้ รับชำระเป็ นเกณฑ์
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14.4.4 สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจำกนำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลกำรซื ้อหน่วยลงทุนของผู้สงั่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่ำนัน้
14.5 กำรคืนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี ้ยเป็ นเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ำย เฉพำะผู้สงั่ ซื ้อ
ให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อภำยใน 1 เดือนนับแต่วนั ทำกำรขำยหน่วยลงทุน ตำมสัดส่วนของเงินค่ำซื ้อหน่วย ลงทุน อนึ่ง สำหรับดอกเบี ้ยและ/หรื อ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจำกเงินที่ได้ รับจำกกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) บริ ษัทจัดกำรจะนำรวมเข้ ำเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
14.6. เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี
เอกสำรประกอบกำรเปิ ดบัญชีมีดงั นี ้ เว้ นแต่บริ ษัทจัดกำรยินยอมผ่อนผันให้ เป็ นกรณีไป : (บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ในกำร
พิจำรณำจำกเอกสำรหลักฐำนอื่น ๆ เพิ่มเติมหรื อทดแทนตำมที่เห็นสมควร)
14.6.1 กรณีบคุ คลธรรมดำ
(1)
(2)
(3)

สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อสำเนำบัตรประจำตัวข้ ำรำชกำร พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
สำเนำหนังสือเดินทำง พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง (เฉพำะกรณีบคุ คลต่ำงด้ ำว)
สำเนำสมุดเงินฝำกที่มีชื่อและเลขที่บญ
ั ชี พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง

หรื อเอกสำรอื่นใดที่บริ ษัทจัดกำรอำจกำหนดเพิ่มเติม/ทดแทน
14.6.2 กรณีนิติบคุ คล
(1) สำเนำหนังสือรับรองกระทรวงพำณิชย์ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำม
(2) สำเนำหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับของบริ ษัท สำเนำบัตรประจำตัวผู้เสียภำษี อำกร พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดย
ผู้มีอำนำจลงนำม
(3) สำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) ในกรณีบริ ษัทจำกัด หรื อหลักฐำนอื่นที่แสดงรำยชื่อ ผู้เป็ นหุ้นส่วนหรื อผู้เป็ น
เจ้ ำของนิติบคุ คล ทังนี
้ ้ ตำมที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำม
(4) ตัวอย่ำงลำยมือชื่อของผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คล และเงื่อนไขกำรลงนำม
(5) สำเนำบัตรประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ ำนของผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คล
(6) สำเนำหนังสือรับรองของบริ ษัท หนังสือมอบอำนำจ ประกำศ คำสัง่ ระเบียบภำยใน หรื อเอกสำรหลักฐำนในกำรแต่งตัง้
บุคคลผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบคุ คลนันๆ
้ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำม
(7) สำเนำหนัง สือ มอบอำนำจกระทำกำร สำหรับ กรณีที่ม ีก ำรมอบอ ำนำจให้ ผ้ ูอื ่น กระทำกำรแทน พร้ อมสำเนำบัต ร
ประชำชนผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ อนึ่งหำกหนังสือมอบอำนำจเป็ นฉบับสำเนำ ฉบับสำเนำดังกล่ำวจะต้ องลงนำม
รับรองโดยผู้มอบอำนำจด้ วย
(8) สำเนำสมุดเงินฝำกที่มีชื่อและเลขที่บญ
ั ชี พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำม
หรื อเอกสำรอื่นใดที่บริ ษัทจัดกำรอำจกำหนดเพิ่มเติม
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14.6.3 กรณีเป็ นบุคคล และ/หรื อนิติบุคคลประเภทอื่น ๆ เช่น คณะบุคคล ห้ ำงหุ้นส่วนไม่จดทะเบียนนิติบุคคลที่มีกฎหมำย
เฉพำะจัดตังขึ
้ ้น หรื อองค์กรอิสระ ฯลฯ บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรขอเอกสำรอื่นใดเพิ่มเติม/ทดแทน ตำมที่เห็นสมควร
14.7

เงื่อนไขกำรซื ้อหน่วยลงทุน

14.7.1 บริ ษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ศึกษำ และยินดีที่จะปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร และ/หรื อ
หนังสือชี ้ชวน รวมถึงคูม่ ือภำษี – กองทุนรวมหุ้นระยะยำวแล้ ว และเพื่อให้ ได้ รับสิทธิประโยชน์ทำงด้ ำนภำษี ผู้ลงทุนมีหน้ ำที่ต้อง
ปฏิบตั ิตำม หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรลงทุนที่กำหนดในกฎหมำยภำษี อำกร ซึง่ สำมำรถศึกษำได้ จำกคูม่ ือภำษี – กองทุน
รวมหุ้นระยะยำว
14.7.2 บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลีย่ นแปลงเพิ่มเติม และ/หรื อแก้ ไขวิธีกำรจัดส่งเอกสำร ข้ อมูล หรื อรำยงำนต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่ำงไปจำกเดิม อำทิเช่น บริ ษัท จัดกำรอำจพิจำรณำจัดส่งเอกสำร ข้ อมูล หรื อ
รำยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่ำนระบบเครื อข่ำ ยอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดกำร
หรื อ กำรจัดส่งข้ อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็ นต้ น และ/หรื อจัดส่งให้ ในรูปแบบข้ อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์อื่น หรื อวิธีกำรอื่นใด
ตำมที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ แสดงควำมจำนงไว้ แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ สำหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนที่ได้ รับผ่ำนทำงระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อวิธีกำรอื่นใด ตำมที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงควำมจำนงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถใช้ แทนหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตำมปกติได้
อนึ่ง กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงควำมจำนงในกำรรับเอกสำร ข้ อมูล หรื อรำยงำนต่ำงๆ เกี่ยวกับกองทุนตำมวิธีใดวิธีหนึ่ง
ข้ ำงต้ น บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะจัดส่งเอกสำร ข้ อมูล หรื อรำยต่ำงๆ ให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตำมวิธีที่ได้ แสดงควำมจำนงไว้
เท่ำนัน้ จนกว่ำจะมีคำสัง่ เปลี่ยนแปลงเป็ นอย่ำงอื่น ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่ำได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับ
กองทุนครบถ้ วน ตำมวิธีหรื อช่องทำงที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ แสดงควำมจำนงไว้ กบั บริ ษัทจัดกำร
14.7.3 ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ทำกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และได้ ชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตำมจำนวนแล้ ว จะเพิกถอนกำร
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อขอคืนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั ิจำกบริ ษัทจัดกำรเป็ นกรณีพิเศษ
14.7.4 ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐำนอยูใ่ นต่ำงประเทศ จะต้ องเป็ นผู้รับภำระในเรื่ องของข้ อกำหนด กฎระเบียบ และภำษี ต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
14.7.5 บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับ กำรสัง่ ซื ้อ กำรจัดสรร และ/หรื อกำรโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ US Person
14.7.6 บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรื อระงับกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ทังหมดหรื
้
อบำงส่วน และ/หรื อปฏิเสธที่จะ
ให้ คำแนะนำกำรลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ :(1) กรณีที่กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยรำยใดรำยหนึ่ง อำจมีผลทำให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนรำยนั ้น ๆ ถือหน่วยลงทุน
มำกกว่ำร้ อยละ 5.0 ของมูลค่ำหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
(2) กรณีที่กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทำให้ จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่ำจำนวนเงินทุนของโครงกำรตำมที่ได้ รับ
อนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
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(3) กรณีเอกสำรหรื อข้ อมูลประกอบกำรซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดกำรได้ รับจำกผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตำมควำมเป็ น
จริ ง และ/หรื อไม่ครบถ้ วน
(4) กรณีเอกสำรหรื อข้ อมูลประกอบกำรซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดกำรได้ รับจำกผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตำมควำมเป็ น
จริ ง และ/หรื อไม่ครบถ้ วนทังตำมข้
้
อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรื อตำมข้ อกำหนดของบริ ษัทจัดกำร อำทิ
เช่น ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ ข้อมูลหรื อให้ ข้อมูลที่ไม่ครบถ้ วน เพื่อประกอบกำรให้ คำแนะนำที่สอดรับกับระดับควำมเสี่ยง
ของกองทุนรวม และ/หรื อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนประสงค์จะลงทุนในกองทุนที่มีระดับควำมเสี่ยงสูงกว่ำระดับควำมเสี่ยงที่ผ้ สู งั่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้ คำยืนยันรับทรำบถึงระดับควำมเสี่ยงที่เพิ่มขึ ้นจำกกำรลงทุนใน
กองทุนดังกล่ำว และ/หรื อกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ นำส่งเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรซื ้อหน่วยตำมที่กำหนด เป็ นต้ น
(5) กรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับผู้
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับกำรฟอกเงินหรื อกำรก่อกำรร้ ำย
หรื ออยูร่ ะหว่ำงถูกกล่ำวโทษ/สอบสวน/ติดตำม/ต้ องสงสัย/ถูกดำเนินคดี และ/หรื อ เป็ นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อผู้กระทำผิด
(Black List) จำกเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐหรื อเจ้ ำหน้ ำที่ขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องดังกล่ำว
(6) กรณีที่ปรำกฏเหตุกำรณ์ตำมข้ อ 18 “กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืน แก่ ผู้ถือหน่วลงทุน” ข้ อ 19
“กำรไม่ขำยหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซื ้อหรื อ คำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน” ข้ อ 20 “กำรหยุดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน” หรื อข้ อ
24 “วิธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน
หลักเกณฑ์และวิธีกำรดำเนินกำรในกรณีที่มลู ค่ำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง”
(7) บริ ษัทจัดกำรอำจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ ซื ้อ และ/หรื อกำรจัดสรรหน่วยลงทุนในบำงกรณีตำมที่บริ ษัทจัดกำรเห็นสมควร
เช่น ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรเห็นว่ำเป็ นประโยชน์โดยรวมต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อกรณีที่กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอำจก่อให้ เกิด
ปั ญหำในกำรบริ หำรกองทุนหรื อก่อให้ เกิดผลเสียหำยแก่กองทุน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์โดยรวมของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ ชื่อเสียงหรื อควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำยในอนำคตของบริ ษัทจัดกำรเป็ นหลัก
(8) บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเ สธกำรสัง่ ซื ้อ และ/หรื อกำรจัดสรรหน่วยลงทุนทังหมดทุ
้
กรำยกำรและยกเลิกกำรขำย
หน่วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรกนี ้หำกคำดกำรณ์ ได้ ว่ำ กำรจัดตังและ/หรื
้
อกำรลงทุนของกองทุน ณ ขณะนัน้ ๆ ไม่
เหมำะสม และ/หรื อไม่เป็ นประโยชน์โดยรวมต่อนักลงทุน โดยบริ ษัทจัดกำรอำจยกเลิกกำรจั ดตังกองทุ
้
นและคืนเงินค่ำจองซื ้อ
ให้ กบั นักลงทุนโดยเร็ ว
14.7.7 กรณี ที่กำรสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดมีจำนวนเกินข้ อจำกัดกำรถื อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธหรื อระงับกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแก่บุคคลใดหรื อกลุม่ บุ คคลเดียวกันใดที่ซื ้อ
หน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่เข้ ำข้ อยกเว้ นตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ ำที่ของบริ ษัทจัดกำร
เงื่อนไขอื่น :
เงื่อนไขอื่น ๆ ของข้ อ 14 “กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก”
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ที่จะปรับปรุ ง แก้ ไข และ/หรื อเพิ่มเติมข้ อ 14 “กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก” ตำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด และเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่ำเป็ น
กำรแก้ ไขโครงกำร โดยบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนวันเริ่ มให้ บริ กำร โดยจะติด
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ประกำศ ณ สถำนที่ทำกำรของบริ ษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ กำรปรับปรุ ง แก้ ไข และ/หรื อ
เพิ่มเติมดังกล่ำวจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
15.

การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน :

15.1 รูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
-

ใบหน่วยลงทุน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
รูปแบบอื่นใดตำมที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด

ทังนี
้ ้ กำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุในข้ อ 15.2
15.2 เงื่อนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรส่งมอบ
บริ ษัทจัดกำรจะใช้ ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริ ษัทจัดกำรจะพิจำรณำออกเอกสำรแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนใน
รู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งเป็ นเอกสำรแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรำย เว้ นแต่ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนร้ องขอ
และ/หรื อ บริ ษัทจัดกำรเห็นสมควรให้ มีกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนรู ปแบบอื่นเพิ่มเติมได้ โดยจะดำเนินกำรตำม
หลักเกณฑ์ดงั นี ้
15.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) เมื่อสิ ้นสุดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ งชื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ รับกำรจัดสรร

หน่วยลงทุนให้ เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนภำยใน 15 วันทำกำร นับตังแต่
้ วนั ทำกำรถัดจำกวันที่สิ ้นสุดระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก หรื อภำยใน 5 วันทำ
กำรนับตังแต่
้ วนั ที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน ภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก ทังนี
้ ้ เอกสำร
หลักฐำนต่ำงๆ จะจัดส่งโดยทำงไปรษณีย์ หรื อให้ ผ้ สู นับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนเป็ นผู้มอบให้ แล้ วแต่กรณี
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่ วมกัน บริ ษัทจัดกำรจะจดแจ้ งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
เหล่ำนันเป็
้ นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็ นผู้รับเงินที่ได้ จำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผล
(ถ้ ำมี) ร่วมกัน โดยจะถือเอำบุคคลที่มีชื่อตำมเงื่อนไขกำรลงนำมในคำขอเปิ ดบัญชีหน่วยลงทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐำนะผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกำรลงนำมเอกสำรสำคัญของกองทุน
(2) นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ กบ
ั ผู้ถื อหน่วยลงทุนทุกครัง้ ที่มีกำรสัง่ ซื ้อและ/หรื อขำย

คืนหน่วยลงทุน ดังนันบริ
้ ษัทจัดกำรจะถือเอำยอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรำกฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่สง่ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนฉบับล่ำสุดเป็ นรำยกำรที่เป็ นปั จจุบนั และถูกต้ อง พร้ อมทัง้ ดำเนินกำรให้ มกี ำรส่ง
มอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นกำรยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อทำงไปรษณีย์ภำยใน 5 วันทำกำรนับตังแต่
้
วันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน
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(3) หำกปรำกฏข้ อผิดพลำดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องทำกำรทักท้ วงข้ อผิดพลำดภำยใน 7 วัน

ทำกำรนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่ได้ รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
15.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดกำรหรื อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินกำรบันทึกชื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(1)

(2) นำยทะเบียนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐำนเพื่อยืนยันกำรทำรำยกำรซื ้อหรื อ
ขำยคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็ นเอกสำรแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนำยทะเบียนได้
ดำเนินกำรจัดสรรหน่วยลงทุนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถติดต่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ได้ ที่บริ ษัทจัดกำร หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนของท่ำน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรออกสมุดบัญชี แสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพำะกลุ่มก่อน โดยบริ ษัทจัดกำรจะทำจดหมำยแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำ
ไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำร ก่อนที่บริ ษัทจัดกำรเริ่ มให้ บริ กำรสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ ำที่ที่จะต้ องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำให้ บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับ
ซื ้อคืนของท่ำนบันทึกรำยกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนให้ เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนมำบันทึกรำยกำรให้ เป็ นปั จจุบนั ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ทำกำรถัดจำกวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่
นำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำบันทึกรำยกำรให้ เป็ นปั จจุบนั ให้ ถือเอำข้ อมูลที่บนั ทึกไว้ ในระบบนำยทะเบียนเป็ นข้ อมูลที่
ถูกต้ อง
(4) ผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้ องปฏิบตั ิต ำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขต่ำงๆ

ที่เกี่ยวข้ องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตำมที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรอำจมอบหมำยให้ บคุ คลธรรมดำหรื อนิติบคุ คลหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน หน่วยลงทุนอื่น สำมำรถออก
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริ ษัทจัดกำรจะปิ ดประกำศไว้ ที่สำนักงำนของบริ ษัทจัดกำรล่วงหน้ ำ
อย่ำงน้ อย 7 วันทำกำร โดยไม่ถือเป็ นกำรแก้ ไขโครงกำร และไม่ถือว่ำเป็ นกำรดำเนินกำรที่ผิดไปจำกรำยละเอียดโครงกำร
15.2.3 ใบหน่วยลงทุน
นำยทะเบีย นหน่วยลงทุนจะออกใบหน่ว ยลงทุน (Scrip) ให้ กับ ผู้ถือ หน่วยลงทุน เฉพำะในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนร้ องขอให้
บริ ษัทจัดกำรออกใบหน่วยลงทุน เพื่อนำไปใช้ หลักประกันในกำรขอสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน หรื อกรณีพิเศษอื่นๆ ทังนี
้ ้ ในกำร
ออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทำเมื่อบริ ษัทจัดกำรเห็นสมควรเท่ำนัน้ โดยมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
(ก)

ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคำขอให้ ออกใบหน่วยลงทุน ซึง่ ขอรับได้ จำกนำยทะเบียนหน่วยลงทุน

(ข)

ยื่นใบคำขอให้ ออกใบหน่วยลงทุน พร้ อมชำระค่ำธรรมเนียมในกำรออกใบหน่วยลงทุนต่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุน

(ค) นำยทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้ รับมอบหมำยจำกบริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรออกใบหน่ วยลงทุนให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตำมจำนวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกรอกในใบคำขอ สำหรับกรณี ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกรอกจำนวนหน่วยลงทุนในใบคำขอ
มำกกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่ บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะถือว่ำ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะให้ ออกใบหน่วยลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนจำนวนเท่ำที่ปรำกฏอยูใ่ นรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
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(ง) ใบหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดกำรออกให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะมีรำยกำรตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนดซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้ องมี ลำยมือชื่อกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษัทจัดกำรและประทับตรำสำคัญ หรื อ
ลำยมือชื่ อนำยทะเบี ยนหน่วยลงทุน หรื อใช้ เครื่ องจักรประทับ หรื อ โดยวิ ธี อื่ นใดตำมที่ ก ฎหมำยว่ำ ด้ ว ยหลัก ทรั พย์ แ ละตลำด
หลักทรัพย์จะอนุญำตให้ ทำได้ จึงจะถือว่ำใบหน่วยลงทุนถูกต้ องและมีผลสมบูรณ์ตำมกฎหมำย
ผู้ถือหน่วยลงทุน ที่มีใบหน่ว ยลงทุน หำกจะขำยคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่ำว จะต้ องนำใบหน่วยลงทุน มำส่งมอบคืนแก่
บริ ษัทจัดกำรหรื อนำยทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนเข้ ำระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะขำยคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำวได้
15.2.4 นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบใบแสดงรำยกำร (Account Statement) ซึ่งได้ รับกำรปรับปรุ งรำยกำรให้ เป็ น
ปั จจุบนั ณ วันทำกำรสุดท้ ำยของทุกไตรมำสตำมปี ปฏิทินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ณ วันดังกล่ำว
ในกรณี ที่บัญชี กองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูล ค่ำ คงเหลือในบัญชี และบัญชี นนั ้ ไม่มี กำรติดต่อใช้ บริ ก ำรเป็ นเวลำนำน
ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ที่จะปิ ดบัญชีดงั กล่ำวโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่ว่ำด้ วย
เหตุผลใดๆ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือ
หน่ว ยลงทุน เช่น หนัง สือรั บรองสิท ธิ ในหน่ว ยลงทุน และ/หรื อสมุดบัญ ชี แสดงสิทธิ ใ นหน่วยลงทุน และ/หรื อรู ปแบบที่มี กำร
เปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรื อเพิ่มเติมในอนำคต ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด โดยผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนสำมำรถร้ องขอเปลี่ยนรู ปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ภำยหลัง ตำมหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่
บริ ษัทจัดกำรกำหนด และบริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลีย่ นแปลง หรื อเพิ่มเติมรูปแบบและ/หรื อเงื่อนไขในกำรออกเอกสำร
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลำกำรส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่ำเป็ นกำรแก้ ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม และไม่ถือว่ำเป็ น
กำรดำเนินกำรที่ผิดไปจำกรำยละเอียดโครงกำรเดิม
เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี
(1) นำยทะเบียนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองกำรซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เพื่อ
นำหนังสือรับรองนี ้แนบเป็ นหลักฐำนในกำรขอยกเว้ นภำษี เพื่อใช้ ประกอบกำรยื่นแบบภำษี เงินได้ ตำมที่กฎหมำยกำหนด
(2) นำยทะเบียนจะออกและส่งมอบรำยงำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำว ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ ทำ
กำรขำยคืนหน่วยลงทุน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำกกองทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยำวอื่น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแนบพร้ อม
หนังสือรับรองกำรซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำว ในกำรขอสิทธิประโยชน์ทำงภำษี
16.

การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :

16.1 ช่องทำงกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
 บริ ษัทจัดกำร
 ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
 Internet
 บริ กำรขำยผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่ทำงโทรศัพท์
 บริ กำรกำรลงทุนตำมแผนกำรลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
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16.2 วิธีกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน : รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
รายละเอียดวิธีการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
วิธีกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
16.2.1

กำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรำยละเอียดในใบคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน และเอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ให้ ครบถ้ วนชัดเจน
16.2.2

มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรขำยคืนหน่วยลงทุน

-ไม่กำหนด –
16.2.3

รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

=

มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
หักด้ วย ส่วนต่ำงค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ ำมี)
หักด้ วย ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน(Back-end Fee) (ถ้ ำมี)

บริ ษัทจัดกำรจะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทำกำรที่รับซื ้อคื นหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำรับซื ้อคืน โดยมูลค่ำ
หน่วยลงทุน รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ต้ องเป็ นมูลค่ำและรำคำที่ได้ รับกำรรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
16.2.4

กำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องกำรขำยคืนหน่วยลงทุนสำมำรถติดต่อขอรั บใบคำสัง่ ขำยคืนและขำยคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดกำร หรื อ
สำนักงำนและสำขำของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี) สำหรับมูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ขำยคืน และจำนวนเงินสูงสุดต่อครัง้ ในกำร
สัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน ให้ เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือชีช้ วน และ/หรื อคู่มือกำรใช้ บริ กำรของแต่ละระบบ และ/หรื อตำมที่บริ ษัทจัดกำร
ประกำศกำหนดเพิ่มเติม ทังนี
้ ้ กำรทำรำยกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนบริ ษัทจัดกำร ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถติดต่อด้ วยตนเอง
ได้ ที่บริ ษัทจัดกำร หรื อส่งคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนมำยังบริ ษัทจัดกำรผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อทำงไปรษณีย์ หรื อเครื่ องโทรสำร
หรื อวิธีอื่นใด ที่บริ ษัทจัดกำรประกำศกำหนด
นอกจำกช่องทำงกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำวข้ ำงต้ นแล้ ว บริ ษัทจัดกำรยังเปิ ดให้ มีช่องทำงอื่นๆ อำทิเช่น
- ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่ำน www.uobam.co.th หรื อ
- บริ กำรกำรลงทุนตำมแผนกำรลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) หรื อ
- บริ กำรขำยผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่ทำงโทรศัพท์
ซึ่งวิธีกำรหรื อช่องทำงกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำวข้ ำงต้ น บริ ษัทจัดกำรอำจเปิ ด และ/หรื อไม่เปิ ดให้ บริ กำรครบทุกช่องทำง
ผู้สงั่ ขำยคืนหน่วยลงทุนสำมำรถสอบถำมเพิ่มเติม และขอคุ่มือกำรใช้ บริ กำรของแต่ละระบบได้ ที่บริ ษัทจัดกำร และ/หรื อสถำนที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ขำยคืนหน่วยลงทุนสำมำรถศึกษำรำยละเอียด
ข้ อกำหนด และเงื่อนไขต่ำง ๆ ของแต่ละระบบได้ จำกคู่มือกำรใช้ บริ กำร และ/หรื อที่บริ ษัทได้ ประกำศเพิ่มเติม เช่น ผู้สงั่ ขำยคืน
หน่วยลงทุนที่ต้องกำรใช้ บริ กำรในแต่ละระบบ จะต้ องเคยเปิ ดบัญชีกองทุนหรื อบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมำก่อน และ /หรื อได้ รับ
อนุมตั ิกำรขอใช้ บริ กำร และ/หรื อกำรขอหักบัญชีเงินฝำกอัตโนมัติของธนำคำรพำณิชย์ เป็ นต้ น
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บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุ ง แก้ ไข เพิ่มเติม หยุดกำรให้ บริ กำร และ/หรื อปรับลด วิธีกำรหรื อช่องทำงดังกล่ำว ซึ่งจะ
เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่ำเป็ นกำรแก้ ไขโครงกำร โดยบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุน
ทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนวันเริ่ ม / หยุดกำรให้ บริ กำร ทังนี
้ ้ จะติดประกำศ ณ สถำนที่ทำกำรของบริ ษัทจัดกำร
และผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี)
16.3

ระยะเวลำในกำรรับซื ้อคืน

ทุกวันทำกำร ระหว่ำงเวลำ......................ถึง.......................(จะระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถทำรำยกำรซื ้อ/ขำยคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่ำงเวลำเปิ ดทำกำรธนำคำรพำณิชย์ ทังนี
้ ้ กำรทำ
รำยกำรภำยในเวลำที่กำหนดใด ให้ ถือเป็ นรำยกำรของวันทำกำรนัน้ ทังนี
้ ้ กำรทำรำยกำรภำยหลัง เวลำที่กำหนด จะถื อเป็ น
รำยกำรของวันทำกำรถัดไป
บริ ษัท จัด กำรสงวนสิท ธิ ที่จ ะพิจำรณำข้ อ มูล และเวลำกำรทำรำยกำรของผู้ถือ หน่วยลงทุน ภำยใต้ หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่
บริ ษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนอ้ ำงอิงเท่ำนัน้
อนึง่ บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่ นแปลง/แก้ ไข/ขยำย/เพิ่ม/ลด วัน เวลำ วิธีกำร หรื อ หยุด /เลื่อนกำรส่งคำสัง่ ซื ้อ/ขำยคืน/
สับเปลีย่ น และ/หรื อกำรส่งคำสัง่ ซื ้อ/ขำยคืน/สับเปลีย่ นล่วงหน้ ำเป็ นกำรชัว่ ครำว/ถำวร ซึง่ หำกเป็ นกรณีที่บริ ษัทจัดกำรทรำบหรื อรู้
เหตุลว่ งหน้ ำ บริ ษัทจัดกำรจะประกำศให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรำบไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนมีกำรปรับเปลีย่ น อย่ำงไรก็ดี หำกเป็ นกรณี
ไม่ทรำบล่วงหน้ ำ อำทิเช่น เกิดกำรเปลีย่ นแปลงทำงเศรษฐกิจ หรื อเกิดกำรเปลีย่ นแปลงทำงกำรเมือง หรื อสถำนกำรณ์กำรลงทุน
ไม่เหมำะสม เป็ นต้ น บริ ษัทจัดกำรจะประกำศให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทรำบโดยเร็ วที่สดุ โดยประกำศไว้ ณ สถำนที่ทำกำ รของ
บริ ษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี)
16.4

กำรขำยคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ ำ
ทังนี
้ ้ ให้ ดเู งื่อนไขในข้ อ 16.3 ประกอบ
16.5

กำรชำระเงินค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

16.5.1 บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรหรื อมอบหมำยให้ ผ้ สู นับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใน 5 วัน
ทำกำรนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดยกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีเงินฝำกของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ำยเฉพำะระบุ
ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทำงไปรษณีย์หรื อนำส่งโดยผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน ทังนี
้ ้ ตำมที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งควำม
ประสงค์ไว้
16.5.2 สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ ้นหลังจำกที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลกำร
สัง่ ซื ้อ/ขำยหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่ำนัน้
16.5.3

บริ ษัทจัดกำรจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืน ในวันทำกำรถัดจำกวันทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้
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16.6

เงื่อนไขกำรขำยคืนหน่วยลงทุน

16.6.1 บริ ษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทำกำรศึกษำ และยินดีจะปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร
และ/หรื อหนังสือชี ้ชวน รวมถึงคูม่ ือภำษี – กองทุนรวมหุ้นระยะยำว และเพื่อให้ ได้ รับสิทธิประโยชน์ทำงด้ ำนภำษี ผู้ลงทุนมีหน้ ำที่
ต้ องปฏิบตั ิตำม หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรลงทุนที่กำหนดในกฎหมำยภำษี อำกร ซึ่งสำมำรถศึกษำได้ จำกคู่มือภำษี –
กองทุนรวมหุ้นระยะยำว
อนึง่ ในกรณีที่กำรขำยคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ กฎหมำยภำษี อำกร ผู้ถือหน่วยลงทุน
มีหน้ ำที่ต้องคืนภำษี และ/หรื อเสียภำษี เพิ่มเติมตำมที่กำหนดไว้ ในกฎหมำยภำษี อำกรด้ วย
16.6.2 ในกำรขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องแสดงบัตรประจำตัวประชำชน หรื อบัตรประจำตัว ผู้เสียภำษี อำกร หรื อ
บัตรข้ ำรำชกำร หรื อบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจหรื อบัตรแสดงตนอื่นใดที่บริ ษัทจัดกำรเห็นสมควรต่อบริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำย
หรื อรับซื ้อคืนหรื อสำขำของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
16.6.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นแสดงควำมจำนงในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อส่งคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน จะทำกำร
ยกเลิกหรื อเปลีย่ นแปลงไม่ได้ ทังนี
้ ้ เว้ นแต่จะได้ รับควำมเห็นชอบจำกบริ ษัทจัดกำรเป็ นกรณีพิเศษ
16.6.4 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรื อจำนวนเงินที่ต้องกำรขำยคืนในใบคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน
มำกกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรื อจำนวนเงินที่ปรำกฎในกำรบันทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนบริ ษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
ำที่ปรำกฏตำมที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
16.6.5 เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่ องโทรสำรของผู้สงั่ ขำยคืนสำมำรถใช้ เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้
เท่ำนัน้ บริ ษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำกหลักฐำนที่ปรำกฏอยูก่ บั บริ ษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรที่สมบูรณ์และอ้ ำงอิงได้
16.6.6 กรณีเปลี่ยนแปลงวัน เวลำ วิธีกำร หรื อหยุดรับคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อปรับปรุ งแก้ ไขเพิ่มเติมกำรรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดกำรอำจทำกำรขยำย หรื อลดระยะเวลำในกำรรับคำสัง่ ซื ้อคืน /ขำยคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อระยะเวลำกำรส่งคำสัง่
ล่วงหน้ ำต่ำงไปจำกเดิม เช่น หำกผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนที่บริ ษัทจัดกำรแต่งตังได้
้ ทำกำรขยำย หรื อลดระยะเวลำในกำร
ทำกำรให้ แตกต่ำงไปจำกวัน เวลำทำกำรตำมปกติของธนำคำรพำณิชย์ไทย หรื อหำกธนำคำรพำณิชย์ได้ ทำกำรขยำย หรื อลด
ระยะเวลำในกำรทำกำรให้ แตกต่ำงไปจำกวัน เวลำทำกำรตำมปกติ หรื อหำกมีกำรปรั บปรุ ง /เปลี่ยนแปลงระบบกำรโอนเงิ น
ระหว่ำงประเทศ เป็ นต้ น
16.6.7 กรณีปฏิเสธ / ชะลอกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรื อชะลอกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1)

กรณีที่เอกสำรหลักฐำนกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้ วน

(2) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ทำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนยังมิได้ นำส่งเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ที่ใช้ เปิ ดบัญชีจนครบถ้ วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรำยที่ประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนจะต้ องนำส่งเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ จนครบถ้ วนก่อนจึงจะทำกำรขำยคืนหน่วย
ลงทุนได้
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(3) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริ งใด ๆ และยังมิได้ ทำกำรแจ้ งกำรเปลี่ยนแปลง และ/หรื อ
นำส่งเอกสำรหลักฐำนกำรเปลีย่ นแปลงต่ำง ๆ ให้ บริ ษัทจัดกำร และ/หรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
(4)

กรณีที่มีคำสัง่ จำกหน่วยงำนที่มีอำนำจตำมกฎหมำย มีคำสัง่ ให้ ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ กำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน

16.6.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุนที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรื อบริ ษัทจัดกำรได้ ออกไว้ ให้ ตำม ข้ อ 15 “กำรออกและ
ส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ” หำกจะขำยคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่ำวจะต้ องนำใบหน่วยลงทุนมำส่งมอบคืนแก่
บริ ษัทจัดกำรเพื่อให้ นำยทะเบียนหน่วยลงทุนทำกำรโอนหน่วยลงทุนนันเข้
้ ำระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขำยคืน
หน่วยลงทุนดังกล่ำวได้
เงื่อนไขอื่น :
เงื่อนไขอื่น ๆ ของข้ อ 16 “กำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน”
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ ไข และ/หรื อเพิ่มเติมข้ อ 16 “กำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน” ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
บริ ษัทจัดกำรกำหนด และเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่ำเป็ นกำรแก้ ไขโครงกำร โดย
บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนวันเริ่ มให้ บริ กำร โดยจะติดประกำศ ณ สถำนที่ทำกำร
ของบริ ษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ กำรปรับปรุ ง แก้ ไข และ/หรื อเพิ่มเติมดังกล่ำวจะเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์โดยรวมของกองทุน
17.

การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :

ช่องทำงกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน :
 บริ ษัทจัดกำร
 ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
 Internet
 บริ กำรสับเปลีย่ นผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่ทำงโทรศัพท์
 บริ กำรกำรลงทุนตำมแผนกำรลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
17.1 เงื่อนไขกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดต้ นทำง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดอีกกองทุนหนึง่ (“กองทุนเปิ ดปลำยทำง”) ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำรและ/หรื อหนังสือชี ้ชวน
โดยบริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรนำเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้ หกั ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ขำออกจำกกองทุน
เปิ ดต้ นทำง (ถ้ ำมี) ไปชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลำยทำง โดยเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่ำวนี ้จะถูกหักค่ำธรรมเนียมใน
กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนขำเข้ ำของกองทุนเปิ ดปลำยทำงไว้ ด้วย (ถ้ ำมี)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนเปิ ดที่อยู่ภำยใต้ กำรบริ หำรของบริ ษัทจัดกำร โดยจะต้ องเป็ น
กองทุนเปิ ดที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนว่ำสำมำรถทำกำรสับเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทุนได้ เท่ำนั ้น ทั ้งนี ้ กำรสับเปลี่ยนหน่ว ยลงทุน
ไปมำระหว่ำงกองทุนเปิ ดต่ำงๆ นัน้ จะต้ องเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนด้ วย
ทังนี
้ ้ ในกำรทำรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุนสำมำรถทำรำยกำรสับเปลี่ยนได้ เฉพำะกรณีเป็ นกำรทำ
รำยกำรภำยใต้ ผ้ ถู ือหน่วยบุคคลเดียวภำยใต้ หมำยเลขผู้ถือหน่วยเดียวกันเท่ำนั ้น บริ ษัทจัดกำรไม่ อนุญำติให้ มีกำรสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนข้ ำมหมำยเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่จะได้ รับกำรพิจำรณำจำกบริ ษัทจัดกำรเป็ นรำยกรณี
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อนึ่ง ในกำรทำรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำกำรเปิ ดบัญชีกองทุนผ่ำนตัวแทนขำยของบริ ษัทจัดกำร
นัน้ อำจมีกรณีที่ไม่สำมำรถทำรำยกำรสับเปลี่ยนได้ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ระบบงำนของตัวแทนที่ทำกำรเปิ ดบัญชีของผู้ถือหน่วยเป็ น
สำคัญ
สำหรับเกณฑ์กำรคำนวณต้ นทุนในกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวแต่ละครัง้ จะเป็ นไปตำม หลักเกณฑ์ที่
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องกำหนด
17.1.1 กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมหุ้นระยะยำว ภำยใต้ กำรบริ หำรของบริ ษัทจัดกำร
กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนดังกล่ำว หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวหนึง่ (“กองทุนเปิ ดต้ นทำง”) เพื่อ
ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดปลำยทำง”) โดยบริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อ
รับซื ้อคืนจะดำเนินกำรนำเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนจำกกองทุนเปิ ดต้ นทำง ไปชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลำยทำง
โดยใช้ รำคำขำย รำคำรับซื ้อคืน และเงื่อนไข ตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำร และ/หรื อหนังสือชี ้ชวน
17.1.2 กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้ กำรบริ หำรของบริ ษัทจัดกำรกับกองทุนรวมหุ้นระยะยำว
ภำยใต้ กำรบริ หำรของบริ ษัทจัดกำรอื่น
ก.

กรณีที่กองทุนรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้ กำรบริ หำรของบริ ษัทจัดกำร เป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทำง

กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ำว หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้ กำรบริ หำรของบริ ษัท
จัดกำร (“กองทุนเปิ ดต้ นทำง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวอีกกองทุนหนึ่ง ที่อยู่ภำยใต้ กำรบริ หำรของบริ ษัท
จัดกำรอื่น (“กองทุนเปิ ดปลำยทำง”) ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำร และ/หรื อหนังสือชี ้ชวน
บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรนำเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ซึง่ ได้ หกั ค่ำธรรมเนีย มกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนขำออกจำกกองทุนเปิ ด
ต้ นทำง (ถ้ ำมี) และหักส่วนต่ำงค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) ไปชำระให้ แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยำวที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์
จะซื ้อหน่วยลงทุน หรื อบริ ษัทจัดกำรที่รับผิดชอบดำเนินกำรกองทุนรวมหุ้นระยะยำวดังกล่ำว (“กองทุนเปิ ดปลำยทำง”) ตำมที่ระบุ
ไว้ ใน คำขอสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ภำยใน 5 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
ได้ รับคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ ว
ข.

กรณีที่กองทุนรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้ กำรบริ หำรของบริ ษัทจัดกำรเป็ นกองทุนเปิ ดปลำยทำง

กำรสับเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทุนดังกล่ำว หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้ กำรบริ หำรของบริ ษัท
จัดกำรอื่น (“กองทุนเปิ ดต้ นทำง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้ กำรบริ หำรของบริ ษัทจัดกำร (“กองทุนเปิ ด
ปลำยทำง”) ผู้ลงทุนจะต้ องดำเนินกำรให้ บริ ษัทจัดกำรอื่นของกองทุนเปิ ดต้ นทำง ชำระเงินที่ได้ จำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
ต้ นทำงเข้ ำบัญชีเงินฝำกที่บริ ษัทจัดกำรได้ เปิ ดไว้ ภำยใน 5 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อมำลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวของบริ ษัทจัดกำร (“กองทุนเปิ ดปลำยทำง”) รวมทังด
้ ำเนินกำรให้ มีกำรจัดทำและส่งมอบเอกสำร
หลักฐำนกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัทจัดกำร โดยเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่ำวนี ้จะถูกหักค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนขำเข้ ำ (ถ้ ำมี) และหักส่วนต่ำงค่ำขำยหน่วยลงทุนไว้ ด้วย (ถ้ ำมี)
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17.1.3 กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมภำยใต้ กำรบริ หำรของบริ ษัทจัดกำรกับกองทุนรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้ กำร
บริ หำรของบริ ษัทจัดกำร
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ำว หมำยถึงกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิ ด ไทย แคช แมเนจเม้ นท์ และ/หรื อกองทุนเปิ ด
ไทย เทรเชอรี และ/หรื อกองทุนอื่นใดภำยใต้ กำรบริ หำร (“กองทุนเปิ ดต้ นทำง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำว
(“กองทุนเปิ ดปลำยทำง”) ที่อยูภ่ ำยใต้ กำรบริ หำรของบริ ษัทจัดกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำรและ/หรื อหนังสือชี ้ชวน
บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรนำเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ซึง่ ได้ หกั ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนขำออกจำกกองทุนเปิ ด
ต้ นทำง (ถ้ ำมี) และหักส่วนต่ำงค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) ไปชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลำยทำง โดยใช้ รำคำ
ขำย รำคำรับซื ้อคืน และเงื่อนไข ตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำร และ/หรื อหนังสือชี ้ชวน
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้ มีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำกกองทุนรวมอื่น (“กองทุน
เปิ ดต้ นทำง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำว ภำยใต้ กำรบริ หำรของบริ ษัทจัดกำร (“กองทุนเปิ ดปลำยทำง”) โดย
ขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดกำร ทังนี
้ ้ กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดดังกล่ำว จะต้ องเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในโครงกำรจัดกำร และ/หรื อหนังสือชี ้ชวน
ทังนี
้ ้ สำหรับกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำกกองทุนรวมหุ้นระยะยำว (“กองทุนเปิ ดต้ นทำง”) ไปยังกองทุนรวมอื่นภำยใต้ กำรบริ หำร
ของบริ ษัทจัดกำร หำกเปิ ดให้ บริ กำรบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนวันเริ่ มเปิ ด
ให้ บริ กำร โดยจะติดประกำศ ณ สถำนที่ทำกำรของบริ ษัทจัดกำร และผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี)
17.1.4 อื่น ๆ
(1) บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสัง่ สับเปลีย่ นกำรถือหน่วยลงทุนเป็ นกำรชัว่ ครำว หรื อถำวรก็ได้ ในกรณีที่บริ ษัท
จัดกำรเห็นว่ำกำรหยุดรับคำสัง่ สับเปลีย่ นดังกล่ำวจะเป็ นประโยชน์สงู สุด หรื อมีผลกระทบในทำงที่ดีตอ่ กองทุนเปิ ดและผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริ ษัทจัดกำรจะปิ ดประกำศเรื่ องดังกล่ำวไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สถำนที่ทำกำรของบริ ษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำย
หรื อรับซื ้อคืน ล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วัน
(2) สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ทำรำยกำรสับเปลีย่ นกำรถือหน่วยลงทุนมำจำกกองทุนเปิ ดต้ นทำงในวันทำกำรก่อนหน้ ำ จะ
สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ซึง่ เป็ นกองทุนเปิ ดปลำยทำงได้ เมื่อ กองทุนเปิ ดปลำยทำงได้ รับเงินค่ำสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนจำกกองทุนเปิ ดต้ นทำงเรี ยบร้ อยแล้ ว
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สงั่ สับเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรำยกำรสับเปลี่ยนไม่ได้ หำกรำยกำรดังกล่ำวนัน้ บริ ษัท
จัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนได้ ทำรำยกำรจนเสร็ จสิ ้นสมบูรณ์แล้ ว ไม่วำ่ กรณีใด ๆ ทังสิ
้ ้น
(4) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยนในใบคำสัง่ สับเปลี่ยนมำกกว่ำจำนวนหน่วยลงทุน หรื อ
มูลค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดต้ นทำง ที่ปรำกฏอยูใ่ นรำยกำรที่บันทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลีย่ น หน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
ำที่ปรำกฏอยูใ่ นรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(5) บริ ษัทจัดกำร หรื อนำยทะเบียนจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดต้ นทำงในวันทำกำรถัดจำกวันที่รำยกำร
สับเปลีย่ นนันเสร็
้ จสมบูรณ์แล้ ว
(6) กรณีที่เป็ นกำรสับเปลี่ยนระหว่ำงกองทุนรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้ กำรบริ หำรของบริ ษัทจัดกำร ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับ
กำรยกเว้ นข้ อจำกัดจำนวนเงินขันต
้ ่ำในกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลำยทำงจำกบริ ษัทจัดกำร
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(7) เมื่อบริ ษัทจัดกำรดำเนินกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดต้ นทำงแล้ ว นำยทะเบียนจะออกและส่งมอบ “รำยงำนกำร
ขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำว” ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำกกองทุนไปยังกองทุน
รวมหุ้นระยะยำวอื่น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแนบพร้ อมหนังสือรับรองกำรซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำว ในกำรขอ
สิทธิประโยชน์ทำงภำษี ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำว เพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรขอใช้ สิทธิประโยชน์
ทำงภำษี ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
17.2 วันเวลำทำกำรสับเปลีย่ นกำรถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถทำกำรสับเปลีย่ นกำรถือหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลำในกำรส่งคำสัง่ สับเปลีย่ น หน่วยลงทุนให้ เป็ นวัน
และเวลำเดียวกันกับกำรส่งคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน ตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของทังกองทุ
้
น
เปิ ดต้ นทำง และกองทุนเปิ ดปลำยทำง และ/หรื อเงื่อนไข หรื อหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด
17.3 กำรกำหนดรำคำขำยหน่วยลงทุน กรณีกำรสับเปลีย่ นกำรถือหน่วยลงทุน
ในกำรสับเปลีย่ นกำรถือหน่วยลงทุน มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณเมื่อสิ ้นวันทำกำรสับเปลี่ยนจะกำหนดรำคำ
ขำยและรำคำรับซื ้อ ดังนี ้
(1) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทำง
กำรกำหนดรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนของวันทำกำรสับเปลีย่ นกำรถือหน่วยลงทุน หักด้ ว ยค่ำธรรมเนียม
(ถ้ ำมี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลำยทำง
กำรคำนวณรำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ คำนวณได้ ณ วันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนก่อนหน้ ำวันที่
บริ ษัทจัดกำรถือว่ำได้ รับเงินจำกกองทุนเปิ ดต้ นทำง บวกด้ วยค่ำธรรมเนียม (ถ้ ำมี)
ทังนี
้ ้ มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ คำนวณรำคำขำยและรำคำรับซื ้อในกำรสับเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทุนข้ ำงต้ นจะต้ องได้ รับกำรรับรอง
จำกผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
อนึ่ง ในกรณีเป็ นกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้ กำรบริ หำรของบริ ษัทจัดกำร และ/หรื อกรณี
เป็ นกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้ กำรบริ หำรของบริ ษัทจัดกำรกับกองทุนรวมหุ้นระยะยำว
ภำยใต้ กำรบริ หำรของบริ ษัทจัดกำรอื่น บริ ษัทจัดกำรจะยกเว้ นกำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขำเข้ ำและขำออก
ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมดังกล่ำว โดยจะแจ้ งวันที่เริ่ มคิดค่ำธรรมเนียมให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบ
ล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 15 วันทำกำร
17.4 วิธีกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
วิธีหรื อช่องทำงกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ ใช้ วิธีหรื อช่องทำงเดียวกันกับกำรส่งคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน ตำมที่ระบุไว้
ในโครงกำร และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของทังกองทุ
้
นเปิ ดต้ นทำง และกองทุนเปิ ดปลำยทำง และ/หรื อเงื่อนไขหรื อหลักเกณฑ์ที่บริ ษัท
จัดกำรกำหนด
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17.5 กำรคืนเงินค่ำสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในข้ อ 13.5 “กำรคืนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน” และข้ อ 14.5 “กำรคืนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน”
เงื่อนไขอื่น :
เงื่อนไขอื่น ๆ ของข้ อ 17 “กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน”
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธ และ/หรื อระงับกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทังหมดหรื
้
อบำงส่วน และ/หรื อปฏิเสธที่จะให้
คำแนะนำกำรลงทุนในกรณีที่เอกสำรหรื อข้ อมูลประกอบกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดกำรได้ รับจำกผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้ องตำมควำมเป็ นจริ ง และ/หรื อไม่ครบถ้ วนทังตำมข้
้
อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรื อตำมข้ อกำหนด
ของบริ ษัทจัดกำร อำทิเช่น ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ ข้อมูลหรื อให้ ข้อมูลที่ไม่ครบถ้ วน เพื่อประกอบกำรให้ คำแนะนำที่สอด
รับกับระดับควำมเสี่ยงของกองทุนรวม และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปลงทุนในกองทุนที่มีระดับ
ควำมเสีย่ งสูงกว่ำระดับควำมเสีย่ งที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้ คำยืนยันรับทรำบถึงระดับ
ควำมเสีย่ งที่เพิ่มขึ ้นจำกกำรลงทุนในกองทุนดัง กล่ำว และ/หรื อกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ได้ นำส่งเอกสำรหลักฐำนประกอบกำร
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตำมที่กำหนด เป็ นต้ น
นอกจำกนี ้ บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ ไข และ/หรื อเพิ่มเติม ข้ อ 17 “กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ตำมหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด และเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่ำเป็ นกำรแก้ ไข
โครงกำร โดยบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนวันเริ่ มให้ บริ กำร โดยจะติดประกำศ ณ
สถำนที่ทำกำรของบริ ษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี)
ทังนี
้ ้ กำรปรับปรุง แก้ ไข และ/หรื อเพิ่มเติมดังกล่ำวจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
18.

การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน :

บริ ษัทจัดกำรอำจเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มี คำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดกำรโดยควำมเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ำมีเหตุจำเป็ นทำให้ ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย โอนหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้ อย่ำงสมเหตุสมผล
(2) มีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว แต่ในช่วงระยะเวลำที่บริ ษัทจัดกำรยังไม่ได้ ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรพบว่ำรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำวไม่ถูกต้ อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลใน
รำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำโดยรำคำรับซื ้อคืน หน่วยลงทุนที่
ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ ำงจำกรำคำรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึง่ สตำงค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตรำตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) มีค ำสั่งขำยคื นหน่ว ยลงทุน ในช่ วงระยะเวลำที่ บริ ษั ทจัดกำรพบว่ำรำคำรั บ ซือ้ คืน หน่ว ยลงทุน ไม่ถูก ต้ อ ง และผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่
ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ ำงจำกรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึง่ สตำงค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตรำตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของรำคำรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
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กำรเลื่อ นก ำหนดกำรช ำระเงิ น ค่ำ ขำยคื นหน่ว ยลงทุนแก่ผ้ ูถือ หน่วยลงทุน ตำม (1) (2) หรื อ (3) บริ ษัท จัด กำรอำจเลื่อนได้
ไม่เกิ น 10 วันทำกำรนับตัง้ แต่วันทำกำรถัดจำกวันที่มีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน นัน้ เว้ นแต่ได้ รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ กำรผ่อนผันดังกล่ำวไม่รวมกรณีตำม (1) และบริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำร ดังต่อไปนี ้
(1) ประกำศกำรเลือ่ นกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริ ษัทจัดกำรและสถำนที่ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ ในกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคำสัง่ ขำยคืนหน่วย
ลงทุนทรำบโดยพลัน
(2) แจ้ งกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรำยงำนในเรื่ องดังกล่ำว พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผลและ
หลักฐำนกำรได้ รับควำมเห็นชอบหรื อกำรรับรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำจำกผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลัน โดยบริ ษัทจัดกำรอำจมอบหมำยให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดำเนินกำร
ดังกล่ำวแทนก็ได้
(3) ในระหว่ำงที่บริ ษัทจัดกำรเลือ่ นกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนนันหำกถึ
้
งวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนวันอื่น
และมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนอีก บริ ษัทจัดกำรจะต้ องรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะต้ องชำระเงิน
ค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ยงั ค้ ำงอยูใ่ ห้ เสร็ จสิ ้นก่อน แล้ วจึงชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนที่
สัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนในวันนัน้ ๆ ต่อไป
19.

การไม่ ขายหรือไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน :

1. บริ ษัทจัดกำรอำจไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืนหรื อคำสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื ออำจหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรื อคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรำกฏเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1)

ตลำดหลักทรัพย์หรื อสมำคมตรำสำรหนี ้ไทยไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซื ้อขำยได้ ตำมปกติ

(2) เมื่อบริ ษัทจัดกำรโดยควำมเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ำมีเหตุจำเป็ นทำให้ ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย โอนหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้ อย่ำงสมเหตุสมผล ไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้ อย่ำงเป็ นธรรมและเหมำะสม
หรื อมีเหตุจำเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนตำมคำสัง่ ซือ้ คำสัง่ ขำยคืน หรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมำแล้ ว หรื อจะหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรื อคำสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนในกรณีนี ้ได้ ไม่เกิน 1 วันทำกำร เว้ นแต่ได้ รับผ่อนผันจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(3) กรณีที่กองทุนรวมมีกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่ำงประเทศ บริ ษัทจัดกำรอำจไม่ขำยหรื อ ไม่รับซื ้อคืน หน่วย
ลงทุนตำมคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ ขำยหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื ออำจหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน เมื่อมีเหตุกำรณ์
ดังต่อไปนี ้เกิดขึ ้นและก่อให้ เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวม ดังกล่ำวอย่ำงมีนยั สำคัญ
(ก) ตลำดซื ้อขำยหลักทรั พย์ดงั กล่ำวไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซื ้อขำยได้ ตำมปกติ ทังนี
้ ้ เฉพำะกรณีที่กองทุนรวมได้ ลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่ซื ้อขำยในตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่ำร้ อยละ10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรื อกองทุน
ต่ำงประเทศที่กองทุนไปลงทุนเกินกว่ำร้ อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวมไม่สำมำรถรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้
ตำมปกติ
(ข) มีเหตุกำรณ์ที่ทำให้ ไม่สำมำรถแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศได้ อย่ำงเสรี และทำให้ ไม่สำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศ
หรื อรับโอนเงินจำกต่ำงประเทศได้ ตำมปกติ
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(ค)

ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศ และกองทุนรวมต่ำงประเทศนัน้

หยุดรับคำสัง่ ซื ้อหรื อขำยคืนหน่วยลงทุน หรื อไม่ขำยหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว
บริ ษัทจัดกำรจะประกำศกำรไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืนหรื อ คำสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้ รับมำแล้ ว หรื อประกำศกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืนหรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของ
บริ ษัทจัดกำรและสถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ ในกำรซื ้อขำยหรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนและแจ้ ง
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรื อคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทรำบโดยพลัน และบริ ษัทจัดกำรจะรำยงำนกำร
ไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมำแล้ ว
หรื อกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล และรำยงำนแผนกำรดำเนินกำร
ของกองทุนเปิ ดนันให้
้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลัน
ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืนหรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนที่ได้ รับมำแล้ ว หรื อหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืนหรื อหรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำม (1) (2) หรื อ (3) เกินหนึ่งวันทำ
กำรบริ ษัทจัดกำรจะรำยงำนกำรเปิ ดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรำยงำนฐำนะกำรลงทุนของ
กองทุนเปิ ด ณ วันทำกำรสุดท้ ำยก่อนวันรำยงำนนันให้
้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวันทำกำรก่อนวันเปิ ดรับ
คำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืนหรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทังแจ้
้ งกำรเปิ ดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืนหรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบในทันทีที่สำมำรถกระทำได้ ด้วย
ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืนหรื อคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ที่ได้ รับมำแล้ ว หรื อหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรอำจหยุดคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
2. บริ ษัทจัดกำรจะหยุดกำรขำยหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมำแล้ วหรื อหยุดรับ คำสัง่
ซื ้อหรื อคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลำที่บริ ษัทจัดกำรพบว่ำรำคำขำยหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำโดยรำคำ ขำยหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ ำง
จำกรำคำขำยหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึง่ สตำงค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตรำตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของรำคำขำยหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะประกำศหยุดกำรขำยหน่วยลงทุน หยุดรับคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของ
บริ ษัทจัดกำรและสถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ ในกำรซื ้อขำยหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ
แจ้ งให้ ผ้ ทู ี่ได้ มีคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทรำบโดยพลัน
20.

การหยุดรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีควำมจำเป็ นเพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของ
ประเทศ หรื อเพื่อรักษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศให้ บริ ษัทจัดกำรหยุดรับคำ
สัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืนหรื อคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นกำรชัว่ ครำวตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร แต่รวมแล้ ว
ต้ องไม่เกิน 20 วันทำกำรติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ ขยำยระยะเวลำหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ
คำสัง่ ขำยคืน หรื อคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกไปได้
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21.

การชาระค่ ารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่นแทนเงิน:

กรณีบริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สิน
อื่นแทน บริ ษัทจัดกำรจะกำหนดขันตอนกำรด
้
ำเนินกำรต่อไป โดยต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนก่อนและไม่ถือว่ำเป็ นกำร
แก้ ไขโครงกำร โดยขันตอนที
้
่กำหนดดังกล่ำวต้ องสำมำรถปฏิบตั ิได้ จริ ง และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรำย
และบริ ษัทจัดกำรจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรำยทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 60 วัน
22. สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ ามี)
และที่ปรึกษา (ถ้ ามี) :
เว้ นแต่กรณีที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และ/หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่มีอำนำจตำมกฎหมำย ได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกำศ กำหนด สัง่ กำร เห็นชอบ และ/หรื อผ่อน
ผันเป็ นอย่ำงอื่น สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของบริ ษัทจัดกำร ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี)
และที่ปรึกษำ (ถ้ ำมี) มีดงั ต่อไปนี ้
22.1. สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของบริ ษัทจัดกำร
22.1. (ก)

สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของบริ ษัทจัดกำร

ในกำรจัดกำรกองทุนบริ ษัทจัดกำรมีสทิ ธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินกำร ดังต่อไปนี ้
(1)

กำรบริ หำรกองทุน

(1.1) ยื่ น ค ำขอจดทะเบี ย นกองทรั พ ย์ สิ น ซึ่ ง เป็ นเงิ น ได้ จ ำกกำรขำยหน่ ว ยลงทุน ของโครงก ำรเป็ นกองทุน ต่ อ ส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนต่อประชำชน
ครัง้ แรก
(1.2) จัดกำรกองทุนให้ เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำรที่ได้ รับอนุมตั ิ ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่ำงบริ ษัทจัดกำรและผู้ถือหน่วย
ลงทุน พระรำชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำรกำกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำด
หลักทรัพย์ และประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ประกำศไว้ ทงในปั
ั ้ จจุบนั และที่จะมี
แก้ ไขเพิ่มเติมโดยเคร่ งครัด
(1.3) นำเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ตำ่ ง ๆ หรื อทรัพย์สนิ อื่น ตำมที่ระบุไว้ ภำยใต้ ข้อ 3.6 “ประเภทของหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สนิ อื่น หรื อกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน” และซื ้อขำย จำหน่ำย สัง่ โอน เปลีย่ นแปลงเพิ่มเติมหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สิน
ที่ลงทุนไว้ ตำมที่บริ ษัทจัดกำรเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดของกฎหมำยและตำมวัตถุประสงค์และนโยบำย
กำรลงทุนของกองทุน ทังนี
้ ้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
(1.4) ดำเนินกำรเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยแล้ วหรื อยกเลิกหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืน
(1.5) ดำเนินกำรเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
(1.6) จัดสรรผลกำไรของกองทุนเพื่อจ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตำมวิธีที่กำหนดไว้ ใน ข้ อ 26 “กำรกำหนดเวลำและวิธีกำรจ่ำยเงินปั นผล
แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน” ของโครงกำรจัดกำรกองทุน
(1.7) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ ระงับ หรื อหยุดกำรสัง่ ซื ้อ-ขำยคืนหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร
(1.8) สงวนสิทธิที่จะหยุดกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร
(1.9) สงวนสิทธิที่จะเลือ่ นกำหนดกำรชำระเงินค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร
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(1.10) สงวนสิทธิที่จะรับชำระหนี ้เพื่อกองทุนด้ วยทรัพย์สนิ อื่นที่มิใช่หลักประกัน แทนกำรชำระหนี ้ด้ วยเงินสดตำมตรำสำรแห่งหนี ้
ตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร
(1.11) สงวนสิทธิที่จะชำระค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้
(1.12) สงวนสิทธิ ที่จะละเว้ นไม่ปฏิบตั ิตำมมติ ของคณะที่ปรึ กษำกองทุน หรื อ มติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อบริ ษัทจัดกำร และ/หรื อ
ผู้จัดกำรกองทุนมีเหตุอนั สมควรเชื่อได้ ว่ำมติดงั กล่ำว ขัด ฝ่ ำฝื น กฎระเบียบ ข้ อบังคับ ประกำศ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อ หน่วยงำนอื่นใดที่มีอำนำจตำมกฎหมำย
(1.13) เข้ ำร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรที่กองทุนถือหุ้นหรื อหลักทรัพย์อยู่เท่ำที่จำเป็ น เพื่อรักษำผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1.14) เปลีย่ นแปลง หรื อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนหรื อวิธีจดั กำรกองทุนตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร
(1.15) กระทำนิติกรรมสัญญำใด ๆ ในนำมของกองทุน ซึง่ บริ ษัทจัดกำรมีอำนำจกระทำได้ ภำยในขอบเขตของกฎหมำย
(1.16) ปฏิบตั ิหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบอื่นเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของกองทุนและรักษำไว้ ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ภำยใต้ ข อบเขต หน้ ำ ที่แ ละควำมรั บ ผิด ชอบของบริ ษั ท จัด กำร โดยปฏิบ ัติใ ห้ เ ป็ นไปตำมพระรำชบัญ ญัติห ลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กำหนดทังที
้ ่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะมีแก้ ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด
(1.17) ดำเนินกำรเลิกกองทุนตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร
(2)

กำรรับและจ่ำยเงินของกองทุน

จัดให้ มีกำรรับและจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้ จ่ำย หรื อเงินตอบแทนอื่นใด จำกและให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและกองทุน ให้ เป็ นไปตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรของกองทุนตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อ 23 “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่เรี ยกเก็บจำกผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
(3)

กำรแต่งตังบุ
้ คคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อกำรจัดกำรกองทุน

(3.1) จัดให้ มี ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ กองทุนซึ่ง มีคุณสมบัติตำมประกำศสำนัก งำนคณะกรรมกำรกำกับ หลัก ทรั พย์ แ ละตลำด
หลักทรัพย์ว่ำด้ วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงกำรเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และ
แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์อื่นแทนตำมเงื่อนไขในกำรเปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ในข้ อ 6.2 “เงื่อนไขกำรเปลีย่ นผู้ดแู ล
ผลประโยชน์” ทังนี
้ ้ โดยได้ รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก่อน
(3.2) แต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนภำยใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ประกำศ กำหนด
(3.3) จัดให้ มีผ้ ูสอบบัญชี ของกองทุนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์วำ่ ด้ วยกำรให้ ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชี
(3.4) แต่งตังผู
้ ้ ชำระบัญชีกองทุน เมื่อยุติหรื อเลิกกองทุน ทังนี
้ ้ โดยควำมเห็นชอบของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ก่อน
(3.5) แต่งตังและถอดถอนนำยทะเบี
้
ยนหน่วยลงทุนของกองทุนตำมที่บริ ษัทจัดกำรเห็นสมควร
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(3.6) แต่งตัง้ บุคคลใด ๆ เพื่อมำปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ แก่กองทุน อำทิเช่น ผู้ที่ได้ รับมอบหมำยกำรจัดกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ที่
ปรึ กษำกำรลงทุน ที่ปรึ กษำกองทุน ผู้เชี่ ยวชำญ ผู้ให้ บริ กำรด้ ำนข้ อมูล ข่ำวสำร (Information Service Provider / Technical
Advisor) เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ตำมที่บริ ษัทจัดกำรเห็นสมควร
(4)

กำรดำเนินกำรอื่น ๆ

(4.1) จัดให้ มีกำรฝำกทรัพย์สนิ ของกองทุนไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน
(4.2) จัด ให้ มี ท ะเบี ย นผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ตำมหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี กำรที่ สำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลักทรั พย์ และตลำด
หลักทรัพย์ประกำศ กำหนด และเก็บรักษำไว้ ซงึ่ ทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน
(4.3) จัดทำรำยงำนเพื่อแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมทุกรอบปี บัญชี ซึง่ มีสำระตำมที่กำหนดไว้ ในประกำศสำนักงำน และส่งรำยงำน
ดังกล่ำวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ภำยใน 3 เดือนนับแต่วนั สิ ้นปี บัญชี และบริ ษัทจัดกำรจะจัดให้ มีรำยงำนของรอบระยะเวลำล่ำสุดไว้ ณ สำนักงำนของบริ ษัทจัดกำร และ
สถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ เป็ นสถำนที่ในกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสำมำรถ
ตรวจดูได้ และจัดสำเนำให้ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้ องขอ
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรเลือกจัดทำและส่งรำยงำนทุกรอบระยะเวลำ 6 เดือน ตำมปี ปฏิทิน ระยะเวลำกำรส่งรำยงำนเพื่อ
แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปี บัญชีจะขยำยเป็ นภำยใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นปี บัญชี (4.4) จั ด ท ำรำยงำนเพื่ อ
แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเปิ ดทุกรอบระยะเวลำ 6 เดือนของปี บัญชีหรื อของปี ปฏิทิน ซึ่งมีสำระตำมที่กำหนดไว้ ในประกำศ
สำนักงำน และส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงำนภำยใน 2 เดือนนับ
แต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลำ 6 เดือนดังกล่ำว และบริ ษัทจัดกำรจะจัดให้ มีรำยงำนของรอบระยะเวลำล่ำสุดไว้ ณ สำนักงำนของบริ ษัท
จัดกำร และสถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ เป็ นสถำนที่ในกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนสำมำรถตรวจดูได้ และจัดสำเนำให้ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้ องขอ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมเลือกจัดทำและส่งรำยงำนตำมวรรคหนึ่งตำมรอบปี บัญชี บริ ษัทจัดกำรจะได้ รับยกเว้ นไม่ต้ อง
จัดทำและส่งรำยงำนดังกล่ำวในรอบระยะเวลำ 6 เดือนหลังสำหรับปี บัญชีนนั ้
(4.5) จัด ท ำหนัง สื อ ชี ช้ วนใหม่ทุก รอบปี บัญ ชี เ พื่ อ แสดงข้ อ มูล เกี่ ย วกับ กองทุน ณ วัน สิน้ ปี บัญ ชี และส่ง ให้ แ ก่ ส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 60 วัน นับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันสิ ้นปี บัญชีนนั ้
(4.6) แจ้ งกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อมูลที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ ว ยกเว้ นกำรเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนและกำรแก้ ไขเพิ่มเติมจำนวน
และมูลค่ำหน่วยลงทุนที่ขำยได้ แล้ ว ทังหมดของกองทุ
้
น ให้ แก่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ทรำบภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติมนัน้
(4.7) ขอรับใบแทนหลักฐำนกำรรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ โดยเสียค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์กำหนดในกรณีที่
หลักฐำนดังกล่ำวสูญหำยหรื อถูกทำลำย
(4.8) จัดทำรำยงำนอัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรื อทรัพย์สินที่มีมูลค่ำเกินอัตรำส่วนที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด ในกรณีที่มิได้ เกิดจำกกำรลงทุนหรื อได้ หลักทรัพย์มำเพิ่มเติมตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด และจัดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภำยใน 3 วันทำ
กำรนับแต่วนั ถัดจำกวันที่หลักทรัพย์ และ/หรื อ ทรัพย์สนิ นันมี
้ มลู ค่ำเกินอัตรำที่กำหนด
(4.9) หน้ ำที่อื่นใดตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรั พย์กำหนด
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22.1 (ข) เงื่อนไขกำรเปลีย่ นบริ ษัทจัดกำร
กองทุนรวมอำจเปลีย่ นบริ ษัทจัดกำรได้ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้ และเมื่อได้ รับกำรอนุมตั ิ หรื อเห็นชอบจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
1) เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลำ และ/หรื อเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในโครงกำร
2) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย วิธีกำรในกำรจัดกำร กำรดำเนินงำน กำรบริ หำรจัดกำรกองทุน หรื อมีกำรเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ ำงผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้ บริ ษัทจัดกำรไม่ประสงค์ที่จะปฎิบตั ิหน้ ำที่ต่อไป บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิใน
กำรไม่รับหน้ ำที่ในกำรจัดกำรกองทุนต่อไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะต้ องแจ้ งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรว่ำไม่
ประสงค์ ที่จะรั บหน้ ำที่ต่อไป (ลำออก) โดยที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องดำเนินกำรจัดหำบริ ษัทจัดกำรรำยใหม่ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้ วนตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้ ำที่จดั กำรกองทุนตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำรแทนบริ ษัทจัดกำรภำยในระยะเวลำไม่เกิน 90 วันนับจำกวันที่
ได้ รับแจ้ งจำกบริ ษัทจัดกำร
ในกำรเปลี่ยนตัวบริ ษัทจัดกำรหำกเป็ นกรณีที่กฎหมำยกำหนดให้ ต้องได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ก็ให้ ดำเนินกำรขอควำมเห็นชอบดังกล่ำวก่อน โดยบริ ษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิหน้ ำที่ตอ่ ไปจนกว่ำจะมี
กำรแต่งตังบริ
้ ษัทจัดกำรรำยใหม่ อย่ำงไรก็ดี หำกเป็ นกรณีที่บริ ษัทจัดกำรได้ ทำกำรบอกกล่ำวกำรลำออกจำกกำรเป็ นบริ ษัท
จัดกำรตำมข้ อ (2) ข้ ำงต้ นนี ้จนครบถ้ วน แต่กองทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อคณะกรรมกำรลงทุนไม่สำมำรถจัดหำ
บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมอื่นใดมำรับหน้ ำที่ได้ ภำยใน 180 วันนับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดกำรได้ ทำกำรบอกกล่ำว บริ ษัทจัดกำรสงวนสิทธิ
ที่จะเลิกโครงกำรโดยถือว่ำกำรดำเนินกำรดังกล่ำวได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยแล้ ว
22.2.

สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ :

(1) สิทธิของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(1.1)

ได้ รับค่ำธรรมเนียมตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำแต่งตัง้

(1.2) บอกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ทังนี
้ ้ ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในสัญญำดังกล่ำวโดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(2) หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(2.1)
ดูแลให้ บริ ษัทจัดกำรปฏิบัติตำมหน้ ำที่และควำมรั บผิด ชอบตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำรกองทุนและข้ อผูกพัน
ระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดกำร พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ทังในปั
้ จจุบนั
และที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด
(2.2)
ดูแ ล รั บ ฝำก และเก็ บ รั ก ษำทรั พ ย์ สิ น ของกองทุน โดยแยกทรั พ ย์ สิ น ของกองทุน ออกจำกทรั พ ย์ สิ น ของผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์และทรัพย์สนิ ของลูกค้ ำอื่นจนกว่ำจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รับเงินต่ ำงๆ ที่กองทุนจะพึงได้ รับจำกกำรจัดตังและ
้
ดำเนินงำนของกองทุน เช่น เงินจองซื ้อหน่วยลงทุน เงินปั นผล และดอกเบี ้ยจำกหลักทรัพย์ เงินได้ จำกกำรจำหน่ำยหรื อเวนคืน
หลักทรัพย์ และเงินอื่นใดของกองทุน และนำเข้ ำไว้ ในบัญชีเงินฝำกและ/หรื อบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุน ตลอดจนดูแลกำรเบิกจ่ำย
ทรัพย์สนิ ของกองทุนให้ เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ใน โครงกำรจัดกำรกองทุน
กองทุนเปิ ด Big Cap ปั นผล หุ้นระยะยำว
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(2.3)
จัดให้ มีกำรรับมอบ เปลีย่ นแปลง จำหน่ำย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ตำ่ ง ๆ ซึง่ เป็ นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับ
ชำระหรื อชำระรำคำค่ำหลักทรัพย์ดงั กล่ำว ตำมคำสัง่ ของบริ ษัทจัดกำรเมื่อเห็นว่ำหลักฐำนถูกต้ องแล้ ว
(2.4)
รับรองควำมถูกต้ องในจำนวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจำกกำรออกหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน
ตำมจำนวนเงินที่บริ ษัทจัดกำรโอนเข้ ำบัญชีสงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิกจำกกำรขำยคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนในแต่ละวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ของบริ ษัทจัดกำร
(2.5)
ให้ ควำมเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดกำรในกำรที่บริ ษัทจัดกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนที่ได้ มีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เนื่องจำกมีเหตุจำเป็ นทำให้ ไม่สำมำรถจำหน่ำยจ่ำยโอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของ
กองทุนได้ อย่ำงสมเหตุสมผล
(2.6)
ให้ ควำมเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดกำรในกำรที่บริ ษัทจัดกำรไม่ขำยหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ ขำย
คืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ วหรื อหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหรื อคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนหำกเห็นว่ำมีเหตุจำเป็ นทำให้ ไม่สำมำรถจำหน่ำย
จ่ำยโอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ อย่ำงสมเหตุสมผลหรื อไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนได้ อย่ำงเป็ น
ธรรมและเหมำะสมหรื อมีเหตุจำเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(2.7)
ให้ ควำมเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดกำรในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สมำคมกำหนด
(2.8)
ให้ ควำมเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดกำรในกำรกำหนดวิธีคำนวณมูลค่ำทรัพย์ สนิ ของกองทุน ตำมรำคำที่เป็ นธรรมในกรณีที่
วิธีกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ ตำมปกติทำให้ มลู ค่ำทรัพย์สนิ ไม่เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในขณะคำนวณ มูลค่ำ
(2.9)
ให้ ควำมเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดกำรเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรในกำรทำธุรกรรมเพื่อกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง โดย
ธุรกรรมนันไม่
้ มีรำคำตลำดหรื อใช้ รำคำอื่นที่ไม่เป็ นไปตำมรำคำตลำด ก่อนกำรทำธุรกรรมในแต่ละครัง้
(2.10) ให้ ควำมเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดกำรในกำรรับชำระหนี ้เพื่อกองทุนด้ วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันแทนกำรชำระหนี ้
ด้ วยเงินสดตำมตรำสำรแห่งหนี ้
(2.11) ให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรกองทุนของบริ ษัทจัดกำร เพื่อประกอบกับข้ อมูลอื่นๆ ที่บริ ษัทจัดกำรเป็ นผู้จัดหำใน
กำรจัดทำรำยงำนดังนี ้
1) รำยงำนทุกรอบระยะเวลำ 6 เดือนของรอบปี บัญชีหรื อปี ปฏิทิน โดยส่งให้ บริ ษัทจัดกำรภำยใน 30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวัน
สิ ้นรอบระยะเวลำ 6 เดือนดังกล่ำว
2) รำยงำนทุกรอบปี บัญชี โดยส่งให้ บริ ษัทจัดกำรภำยใน 60 วัน นับแต่วนั สิ ้นปี บัญชีนนั ้
(2.12) รับรองควำมถูกต้ องในกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำรับซื ้อคืน และรำคำขำยหน่วยลงทุน
ของกองทุน และกำรคำนวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจำกกำรออกหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู ั่ งซื ้อหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่
ลดลงจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่บริ ษัทจัดกำรได้ คำนวณไว้ และส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรอง เมื่อเห็น
ว่ำถูกต้ องแล้ ว
(2.13)

จ่ำยเงินจำกบัญชีเงินฝำกเพื่อเป็ นค่ำใช้ จ่ำยต่ำง ๆ ของกองทุนตำมคำสัง่ ของบริ ษัทจัดกำร

(2.14) แจ้ งและรำยงำนให้ บริ ษัทจัดกำรทรำบถึงรำยละเอียดของสิทธิในกำรเข้ ำประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปั นผล และรับดอกเบี ้ย
กำรจองหุ้นเพิ่มทุน กำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำหุ้น และกำรเปลีย่ นแปลงอื่นใดที่มีผลต่อกำรถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ รับข่ำวเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกตลำดหลักทรัพย์
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(2.15)

จัดทำรำยงำน และบัญชี ดังต่อไปนี ้ และส่งให้ แก่บริ ษัทจัดกำร

1) รำยงำนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรถึงผลในกำรดำเนินกำรตำมคำสั่งของบริ ษัทจัดกำรเกี่ยวกับ กำรรับและจำหน่ำยหลักทรัพย์
กำรรับเงินปั นผล ดอกเบี ้ย และอื่นๆ
2) จัดทำบัญชี และรับรองควำมถูกต้ องของทรัพย์สนิ ของกองทุนที่รับฝำกไว้
3) จัดทำบัญชีแสดงกำรรับจ่ำยทรัพย์สนิ ของกองทุน และรับรองควำมถูกต้ อง
4) จัดทำรำยงำนเกี่ยวกับเงินสด และรำยละเอียดกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่ำหน่วยลงทุนของ
กองทุน
5) จัดทำงบกระทบยอดสำหรับบัญชีเงินฝำกที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เป็ นผู้มีอำนำจลงนำม
(2.16) แจ้ งให้ บริ ษัทจัดกำรทรำบในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรมิได้ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และ ตลำดหลักทรัพย์
รวมทังประกำศหลั
้
กเกณฑ์ หรื อข้ อบังคับอื่นใดที่ออกโดยอำศัยอำนำจของกฎหมำยดังกล่ำวจนก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อกองทุน
(2.17) จัดทำรำยงำนเสนอต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรกระทำกำรหรืองด
เว้ นกระทำกำรจนก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่กองทุนหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ ำที่ตำมมำตรำ 125 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทังนี
้ ้ภำยใน 5 วัน นับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ูถึงเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
(2.18) ดำเนินกำรสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสำรหลักฐำนของกอง ทุนตำมที่เห็นสมควร ทังนี
้ ้ จะต้ องไม่
เข้ ำมำมีอำนำจต่อกำรตัดสินใจและกำรดำเนินงำนของบริ ษัทจัดกำร
(2.19) ดำเนินกำรฟ้ องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดกำรปฏิบัติตำมหน้ ำที่ของตนหรื อฟ้ องร้ องเรี ยกค่ำสินไหมทดแทนควำม
เสียหำยจำกบริ ษัทจัดกำร ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้ หรื อเมื่อได้ รับคำสัง่ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรฟ้ องร้ องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้ เรี ยกร้ องจำก
ทรัพย์สนิ ของกองทุน
(2.20) ในกรณีที่มีกำรเลิกโครงกำร หน้ ำที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จะสิ ้นสุดเมื่อผู้ชำระบัญชีได้ จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์โดยในช่วงระยะเวลำที่กำรชำระบัญชียงั ไม่สิ ้นสุด ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะรับ
ฝำกทรัพย์สนิ ของกองทุนจนกว่ำจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
(2.21) ในกรณี ที่ ผ้ ูดูแ ลผลประโยชน์ ห มดหน้ ำที่ ล งไม่ ว่ ำ ในกรณี ใ ดก็ ต ำม ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ นัน้ ต้ อ งท ำหน้ ำ ที่ ผ้ ูดูแ ล
ผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่ำงสมบูรณ์จนกว่ำกำรจัดกำรโอนทรัพย์สินและเอกสำรหลักฐำนทังหมดของกองทุ
้
นนัน้ ตลอด
จนถึงกำรดำเนินกำรอื่นใดที่จำเป็ นเพื่อให้ กำรโอนทรัพย์สนิ และเอกสำรทังหลำยเป็
้
นไปโดยเรี ยบร้ อยให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รำย
ใหม่จะเสร็ จสิ ้นและผู้ดแู ลผลประโยชน์รำยใหม่สำมำรถทำหน้ ำที่ได้ ทนั ที เว้ นแต่บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้มีอำนำจตำมกฎหมำยจะมี
คำสัง่ เป็ นอย่ำงอื่น
(2.22) แจ้ งกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรำยงำนในเรื่ องดังกล่ำว พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล
และหลักฐำนที่ได้ ให้ ควำมเห็นชอบหรื อที่ได้ ให้ กำรรับรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
จำกผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทรำบโดยพลัน
(2.23) ทำกำรรับรองในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องอันมีสำเหตุเนื่องมำจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ เช่น
จำกรำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้ สุดท้ ำยของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อสมำคมตรำสำรหนี ้ไทยไม่ถกู ต้ อง
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(2.24) ทำกำรรับรองรำยละเอียดโครงกำรที่แก้ ไขเพิ่มเติม ในกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรที่มีลกั ษณะเป็ นกำรให้ ประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรื อเพื่อให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์ และตลำด
หลักทรัพย์หรื อสำนักงำนกำหนด
(2.25) ทำกำรรับรองผลกำรนับมติ ในกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรตำมมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หำกปรำกฏว่ำมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่ำวไม่เกินร้ อยละ 55 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของโครงกำร
้
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตำมวรรคหนึ่ง หมำยควำมว่ำ มติโดยเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตำมจำนวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหนึง่ ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของโครงกำร
้
(2.26) ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้ ำที่ต้องดูแลกำรดำรงจำนวนหน่วยลงทุ นของกองทุนให้ เป็ นไปตำมโครงกำรและประกำศ
กำหนด และในกรณีที่จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตำมที่กำหนดในโครงกำรหรื อประกำศ และบริ ษัทจัดกำรไม่ดำเนิ นกำร
ตำมประกำศและโครงกำร ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีหน้ ำที่ต้องรำยงำนให้ สำนักงำนทรำบ
(2.27) หน้ ำที่อื่นใดที่ระบุไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ หรื อโดยข้ อกำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องเป็ นหน้ ำที่ที่ผ้ ดู ูแล
ผลประโยชน์ต้องกระทำ ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(2.28) ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ประกำศไว้ โดยเคร่งครัด
22.3.

สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน:

(1) สิทธิของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
(1.1)

ได้ รับค่ำธรรมเนียม ตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำแต่งตัง้

(1.2)

บอกเลิกสัญญำแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตัง้

(2) หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
(2.1) ให้ จัดวำงเอกสำรเผยแพร่ ณ สำนักงำนใหญ่และสำขำ (ถ้ ำมี) ของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนเกี่ยวกับกองทุน
รวมทังด
้ ำเนินกำรด้ วยควำมร่วมมือของบริ ษัทจัดกำรในกำรเผยแพร่มลู ค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน รำคำรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน รวมทังข้
้ อมูลและเอกสำรอันจำเป็ น
(2.2) แจกจ่ำยหนังสือชี ้ชวนเสนอขำยหน่วยลงทุนส่วนสรุปข้ อมูลสำคัญ ใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ใบ
คำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนหรื อเอกสำรกำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนที่จำหน่ำย หรื อเอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุน
(2.3) รับเอกสำรและตรวจสอบควำมถูกต้ องและควำมครบถ้ วนของเอกสำรที่ใช้ ในกำรซื ้อหรื อขำยคืนหน่วยลงทุนและเอกสำรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
(2.4) ตรวจสอบเอกสำรกำรแสดงตน อำทิเช่น บัตรประชำชน บัตรข้ ำรำชกำร ว่ำตรงกับชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนในกำรทำ
ธุรกรรมกับกองทุน
(2.5) รับชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน หรื อชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ตำมเงื่อนไขที่ระบุใน
โครงกำร
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(2.6) ยืนยันกำรซื ้อหรื อขำยคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรื อรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน /ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกำกับภำษี
และเอกสำรอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
(2.7)

คืนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ทู ี่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ บริ ษัทจัดกำร

(2.8) ให้ ควำมร่วมมือกับบริ ษัทจัดกำรในกำรแจ้ งหรื อติดต่อกับผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีควำมจำเป็ นที่จะต้ อง
แจ้ งหรื อติดต่อเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อเมื่อมีเหตุจำเป็ นอื่นใด
(2.9)

ทำกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับหน้ ำที่ดงั กล่ำวข้ ำงต้ น

(2.10) ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนจะต้ องปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องอย่ำงเคร่งครัด
(2.11) ดำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
22.4. สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของตัวแทนจำหน่ำย :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำแต่งตัง้ (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ สัญญำดังกล่ำวจะไม่ขดั ต่อประกำศหรื อกฎหมำย
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
22.5. สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของที่ปรึกษำกำรลงทุน :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำแต่งตัง้ (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ สัญญำดังกล่ำวจะไม่ขดั ต่อประกำศหรื อกฎหมำย
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
22.6. สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของที่ปรึกษำกองทุน/ที่ปรึกษำอื่น ๆ :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำแต่งตัง้ (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ สัญญำดังกล่ำวจะไม่ขดั ต่อ ประกำศหรื อกฎหมำย
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
22.7.

สิทธิ หน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบและกำรแต่งตังคณะตั
้
วแทนผู้ถือหน่วยลงทุนของที่ปรึกษำกองทุน (เฉพำะกอง Country Fund)

-- ไม่มี -- เนื่องจำกไม่ใช่กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนต่ำงประเทศ (Country Fund)
23.

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ส่ งั ซือ้ หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุนและกองทุนรวม :

23.1 ค่ำธรรมเนียม ที่เรี ยกเก็บจำกผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน
23.1.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front- End Fee)
-- ไม่มี –
23.1.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Back - End Fee)
-- ไม่มี –
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23.1.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (Switching Fee)
(1)
-

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้ กำรบริ หำรของบริ ษัทจัดกำรเอง
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนขำเข้ ำ

ยกเว้ น
-

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนขำออก

ยกเว้ น
(2)

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนกับกองทุนรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้ กำรบริ หำรของบริ ษัทจัดกำรอื่น

-

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนขำเข้ ำ

ยกเว้ น
-

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนขำออก

ยกเว้ น
23.1.4.

ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน

-- ไม่มี -- เนื่องจำกไม่อนุญำตให้ โอนหน่วยลงทุน
23.1.5.

ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

บริ ษัทจัดกำรจะเรี ยกเก็บในอัตรำ 50 บำทต่อรำยกำร กรณีร้องขอใบใหม่ โดยในระยะแรกจะยกเว้ น ไม่เรี ยกเก็บ เมื่อมีกำรเรี ยกเก็บ
จะประกำศให้ ทรำบล่วงหน้ ำ
23.1.6.

ค่ำปรับกรณีขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลำถือครองที่กำหนดในโครงกำร (exit fee)

-- ไม่มี –
23.1.7.

อื่น ๆ ระบุ :

(1) ส่วนต่ำงค่ำขำยหน่วยลงทุน (Subscription Spread)
-- ไม่มี -(2) ส่วนต่ำงค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread)
-- ไม่มี -(3) ค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอให้ บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน หรื อนำยทะเบียนดำเนินกำรให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจำกกรณีปกติ เช่น
(3.1) ค่ำธรรมเนียมในกำรเปลี่ยนชื่อ -สกุล ที่อยู่ กำรออกใบหน่วยลงทุน กำรออกหนังสือรับรองสิทธิ ใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหำยและอื่น ๆ ที่เกิดขึ ้นจริ ง ซึง่ เป็ นควำมประสงค์เฉพำะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่ำธรรมเนียมจำกผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรำ 50 บำทต่อรำยกำร

กองทุนเปิ ด Big Cap ปั นผล หุ้นระยะยำว

66

(3.2) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อค่ำใช้ จ่ำยต่ำง ๆ (ถ้ ำมี) เข้ ำบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตำมที่
จ่ำยจริ ง
(3.3) ค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอให้ บริ ษัทจัดกำรหรื อผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน หรื อนำยทะเบียนดำเนินกำร
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษ นอกเหนือจำกกรณีปกติ ตำมที่จ่ำยจริ ง
ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวในข้ อ 23.1 ข้ ำงต้ นนี ้ เป็ นอัตรำที่ยงั ไม่รวมภำษี มูลค่ำเพิ่ม ภำษี ธุรกิจเฉพำะ ภำษี หกั ณ ที่จ่ำย หรื อภำษี อื่นใด
ทำนองเดียวกัน ทังที
้ ่กองทุนเป็ นผู้รับภำระหรื อเป็ นผู้รับภำระแทนผู้รับเงินตำมสัญญำ
23.2

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่เรี ยกเก็บจำกกองทุนรวม

23.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี
อัตราไม่ เกินร้ อยละ 2.00 ต่ อปี ของมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุน
23.2.2. ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รำยปี
ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์



อัตรำไม่เกินร้ อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยส่วนที่เพิ่มที่เกี่ยวเนื่องกับกำรให้ บริ กำรของผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Transaction Fee)



เรี ยกเก็บตำมที่จ่ำยจริ ง
23.2.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี
อัตรำไม่เกินร้ อยละ 0.12 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
23.2.4 ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทุน
ยกเว้ น ตลอดระยะเวลำที่กองทุนมีสถำนะเป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยำว
ทังนี
้ ้ เมื่อกองทุนรวมได้ เปลี่ยนประเภทเป็ นกองทุนรวมตรำสำรแห่งทุน บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ที่จะเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียม
ดังกล่ำว ในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
23.2.5 ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำย
--ไม่มี -อื่น ๆ ระบุ :
23.2.6 ค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน :
(1) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรส่งเสริ มกำรขำยในกำรเสนอขำยครัง้ แรก เช่น ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ เป็ นต้ น ตำมที่จ่ำยจริ ง แต่ทั ง้ นี ้
จะไม่เกิน 2,000,000 บำท
(2) ค่ำใช้ จ่ำยหรื อค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องในกำรจัดตังกองทุ
้
น เช่น ค่ำธรรมเนียมในกำรจัดตังกองทุ
้
น และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สนิ ของกองทุนกับสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ค่ำที่ปรึกษำทนำยควำม ในช่วงจัดตังกองทุ
้
น เป็ นต้ น
(3)

ค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดจำกกำรนำเงินทุนของโครงกำรไปลงทุนในต่ำงประเทศ เช่น ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล ค่ำโทรสำรทำงไกล เป็ นต้ น
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(4) ค่ำใช้ จ่ำยอันเกี่ยวเนื่องจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ เช่น ค่ำภำษี หกั ณ ที่จ่ำย หรื อภำษี อื่นใดที่เกี่ยวข้ องทังในประเทศ
้
ไทย และต่ำงประเทศ (ถ้ ำมี)
(5)

ค่ำแปลหนังสือชี ้ชวนเสนอขำยหน่วยลงทุนเป็ นภำษำต่ำงประเทศ (ถ้ ำมี)

(6)

ค่ำใช้ จ่ำยในกำรสอบบัญชี

(7)

ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย

(8) ค่ำที่ปรึ กษำกองทุน และ/หรื อค่ำใช้ จ่ำยในกำรว่ำจ้ ำงบริ ษัทหรื อองค์กรหรื อคณะกรรมกำรหรื อบุคคลอื่นใดที่กองทุนได้
แต่งตังขึ
้ ้น
(9) ค่ำจัดทำ จัดพิมพ์ แบบฟอร์ มคำขอใช้ บริ กำรกองทุน คำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็ จรับเงิน/
ใบกำกับภำษี รำยงำนกำรถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์ มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุน และค่ำใช้ จ่ำยในกำรจัดเตรี ยมและจัดส่ง
เอกสำรดังกล่ำวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่ำใช้ จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน
(10) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรส่งเสริ มกำรขำยภำยหลังกำรกำรเสนอขำยครัง้ แรก เช่น ค่ำโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ หรื อค่ำสื่อโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ กำรส่งเสริ มกำรขำย กำรจัดอบรมเผยแพร่ ควำมรู้ ค่ำใช้ จ่ำยด้ ำนกำรตลำด ตลอดจนกำรจัดสัมมนำกำรแนะนำ
กองทุน เป็ นต้ น ตำมที่จ่ำยจริ ง แต่ทงนี
ั ้ ้ จะไม่เกิน 1,000,000 บำทต่อปี บัญชี
(11) ค่ำจัดทำ ค่ำพิมพ์หนังสือชี ้ชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน รำยงำนประจำงวด 6 เดือนและรำยงำนประจำปี ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(12) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รำยวันหรื อสิง่ พิมพ์อื่นใด
(13) ค่ำ เก็ บ รั ก ษำทรั พ ย์ สิ น ทัง้ ในประเทศและต่ำ งประเทศนอกเหนื อ จำกที่ ร ะบุไ ว้ ใ นข้ อ 23.2.2 “ค่ ำ ธรรมเนี ย มผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์รำยปี ” ไม่เกินร้ อยละ 0.07 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(14) ค่ำใช้ จ่ำย และ/หรื อค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรซือ้ ขำยหลักทรั พย์กำรลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่ำนำยหน้ ำซื ้อขำย
หลักทรัพย์ ค่ำประกันควำมเสี่ยงเนื่องจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน และ/หรื อ อัตรำดอกเบี ้ย ทังที
้ ่เกิดขึ ้นในประเทศไทย และ
ต่ำงประเทศ เป็ นต้ น
(15) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินคดี (ถ้ ำมี) อำทิเช่น ค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นจำกกำรติดตำมทวงถำม หรื อกำรดำเนินคดี เพื่อกำรรับชำระ
หนี ้ใด ๆ ของกองทุน และ/หรื อค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินคดีของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้ องให้ บริ ษัทจัดกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่หรื อเรี ยก
ค่ำ สิน ไหมทดแทน ควำมเสีย หำยจำกบริ ษั ท จัด กำรเพื่ อ ประโยชน์ ข องผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน หรื อเมื่ อ ได้ รั บ ค ำสัง่ จำกสำนัก งำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลัก ทรั พย์ แ ละตลำดหลักทรั พย์ หรื อ คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรั พย์ แ ละตลำดหลักทรั พย์ ฯ และ/หรื อ
ค่ำใช้ จ่ำยด้ ำนกฎหมำยในกำรดำเนินคดีทำงศำลเพื่อรักษำสิทธิของกองทุน เป็ นต้ น
(16) ค่ำจัดเตรี ยมรำยงำนต่ำง ๆ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆที่เกิดขึ ้นจำกกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยหรื อ
ประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พย์ หรื อคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำด
หลักทรัพย์ หรื อสมำคม หรื อหน่วยงำนที่มีอำนำจตำมกฎหมำย
(17) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่ำว ประกำศและรำยงำนต่ำงๆ รวมถึงกำรลงประกำศในหนังสือพิมพ์
รำยวัน ที่นอกเหนือจำกกำรประกำศมูลค่ำทรั พย์ สินสุทธิ เช่น ประกำศกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำร กำรปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อ
จ่ำยเงินปั นผล เป็ นต้ น และ/หรื อ ข่ำวสำรถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
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(18) ค่ำใช้ จ่ำยอันเกี่ยวเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงแก้ ไขโครงกำร เช่น กำรจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน กำรขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรประกำศกำรแก้ ไขในหนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น
(19) ค่ำเอกสำรทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่ำเอกสำรกำรลงบัญชีกองทุน
(20) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน ค่ำใช้ จ่ำยในกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่ำธรรมเนียมธนำคำร ค่ำ
อำกรแสตมป์ ค่ำไปรษณียำกร ค่ำโทรศัพท์ ค่ำโทรสำร เป็ นต้ น
(21) ค่ำฤชำ ค่ำธรรมเนียม และ/หรื อค่ำใช้ จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำธรรมเนียมธนำคำรต่ำงๆ ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำไปรษณียำกร ค่ำ
โทรศัพท์ ค่ำโทรสำร ค่ำไปรษณียำกรสำหรับหนังสือโต้ ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่ำพำหนะ ค่ำจดทะเบียนกับผู้มีอำนำจตำม
กฎหมำย รวมทังค่
้ ำใช้ จ่ำยและ/หรื อค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกำร จัดหำ ได้ มำ รับมอบ/ส่งมอบดูแล รักษำ ป้องกัน
ผลประโยชน์ ซึ่งสินทรั พย์หรื อหลักทรั พย์ ต่ำงๆของกองทุนที่นอกเหนือไปจำกที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 23.2.2“ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ รำยปี ” เป็ นต้ น
(22) ค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดจำกกำรผิดนัดชำระรำคำ (Failed Trade)
(23) ค่ำใช้ จ่ำยต่ำง ๆ ในกำรชำระบัญชี และเลิกกองทุน
(24) ค่ำใช้ จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องจำกกำรรับจำนองอสังหำริ มทรัพย์เพื่อเป็ นหลักประกันกำรลงทุน และ/หรื อในกรณีที่กองทุน
รวมได้ รับที่ดินจำกกำรชำระหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ อง
(25) ค่ำฤชำ ค่ำธรรมเนียม และ/หรื อค่ำใช้ จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน
หมำยเหตุ :
-

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จำ่ ยรวมทังหมดที
้
่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยรวมทังหมดซึ
้
ง่ เรี ยกเก็บจำกกองทุนรวม เมื่อรวมกันแล้ วไม่เกินร้ อยละ 5 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
ถัวเฉลีย่ ระหว่ำงงวด
หมำยเหตุ : กำรกำหนดค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยรวมดังกล่ำวข้ ำงต้ น บริ ษัทจัดกำรประมำณกำรจำกมูลค่ำทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ต้ นปี อนึ่ง ในกรณีระหว่ำงปี มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนได้ ลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ และส่งผลให้ มูลค่ำทรัพย์สิน
สุทธิ ถัวเฉลี่ยระหว่ำงงวดลดลง อำจทำให้ ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยรวมที่เรี ยกเก็บเมื่อคำ นวณเป็ นอัตรำร้ อยละต่อปี ของ
มูลค่ำทรัพ ย์สินสุทธิ ถัว เฉลี่ย ระหว่ำงงวดเกิน กว่ำอัตรำที่กำหนดไว้ ข้ ำงต้ น ได้ โดยเป็ นผลมำจำกกำรคำนวณในฐำนมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิ ที่แตกต่ำงกัน โดยมิได้ เกิดจำกกำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยจำกกองทุนรวมในอัตรำที่เพิ่มขึ ้นแต่
อย่ำงใด โดยในกรณีดงั กล่ำว บริ ษัทจัดกำรจะไม่เรี ยกเก็บหรื อตัดจ่ำยเงินเพื่อจ่ำยค่ำใช้ จ่ำยอื่นใดของกองทุนเพิ่มอีก ยกเว้ น
ในส่ว นของค่ำ ธรรมเนีย มกำรจัด กำร ค่ำ ธรรมเนีย มผู้ ด ูแ ลผลประโยชน์ และค่ำ ธรรมเนีย มนำยทะเบีย นหน่ว ยลงทุน
ค่ำ ธรรมเนีย มผู้สอบบัญชี และค่ำ ใช้ จ่ำ ยที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ กำรซื ้อขำยหลัก ทรัพ ย์ห รื อค่ำ ธรรมเนียมธนำคำร หรื อ ค่ำ ใช้ จ่ำ ยที่
จำเป็ นในกำรปฏิบตั ิตำมประกำศ กฎเกณฑ์ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องเท่ำนัน้
-

กำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรตำมข้ อ 23.2.1

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีมลู ค่ำหน่วยลงทุนที่ขำยได้ แล้ วทังหมดโดยค
้
ำนวณตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหน่วยลงทุนน้ อยกว่ำ 50
ล้ ำนบำท บริ ษัทจัดกำรจะเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรเป็ นอัตรำร้ อยละของมูลค่ำทรัพย์สิน หรื อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวมเท่ำนัน้
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(2) ในกรณีที่มูลค่ำของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมมีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำ 50 ล้ ำนบำท หำก
ต่อมำกองทุนรวมดังกล่ำวมีมูลค่ำหน่วยลงทุนที่ขำยได้ แล้ วทังหมดโดยค
้
ำนวณตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือ
น้ อยกว่ำ 50 ล้ ำนบำท บริ ษัทจัดกำรจะเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(2.1) ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนี ยมกำรจัดกำรเป็ นอัตรำร้ อยละของมูลค่ำทรัพย์สินหรื อมูลค่ำ
ทรั พ ย์ สิน สุท ธิ ของกองทุน รวมไว้ อ ยู่แ ล้ ว ค่ำ ธรรมเนี ย มกำรจัด กำรที่เ รี ย กเก็ บ ต้ อ งเป็ นอัต รำร้ อยละที่ ไม่สูง กว่ำ ร้ อยละของ
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรเดิมที่บริ ษัทจัดกำรเรี ยกเก็บในช่วงเวลำที่กองทุนรวมมีมลู ค่ำไม่น้อยกว่ำ 50 ล้ ำนบำทโดยคำนวณตำม
มูลค่ำที่ตรำไว้ ของหน่วยลงทุน
(2.2) ในกรณี อื่นนอกเหนือจำกกรณี ตำม (2.1) บริ ษัทจัดกำรจะเรี ยกเก็ บค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรในอัตรำที่แสดงได้ ว่ำ
เหมำะสมและเป็ นธรรม ทังนี
้ ้ โดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
- ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยทังหมดเป็
้
นอัตรำที่ยงั ไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม ภำษี ธุรกิจเฉพำะ ภำษี หกั ณ ที่จ่ำย หรื อภำษี อื่นใด
ทำนองเดียวกัน ทังที
้ ่กองทุนเป็ นผู้รับภำระหรื อเป็ นผู้รับภำระแทนผู้รับเงินตำมสัญญำ
- บริ ษัทจัดกำรจะคำนวณค่ำธรรมเนียมข้ อ 23.2.1 – 23.2.3 ทุกวัน โดยใช้ มลู ค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็ นฐำน
คำนวณ แต่จะเรี ยกเก็ บ จำกกองทุนโดยกำรตัดจ่ ำยจำกบัญชี ของกองทุนเป็ นรำยเดือน หรื อตำมระยะเวลำที่บริ ษัทจัดกำร
เห็นสมควร
- ค่ำใช้ จ่ำยข้ อ 23.2.4 และข้ อ 23.2.6 (1) – (14) จะเรี ยกเก็บจำกกองทุนเมื่อมีค่ำใช้ จ่ำยเกิดขึ ้นตำมที่จ่ำยจริ ง โดยในทำง
บัญชี บริ ษัทจัดกำรจะพิจำรณำตัดจ่ำยเป็ นค่ำใช้ จ่ำยของกองทุนเฉลี่ยเท่ำกันทุกวันตำมระยะเวลำของค่ำใช้ จ่ำยนัน้ หรื อตำม
ระยะเวลำที่บริ ษัทจัดกำรเห็นสมควร
- ค่ำใช้ จ่ำยข้ อ 23.2.6 (15) – (25) จะเรี ยกเก็บจำกกองทุนเมื่อมีค่ำใช้ จ่ำยเกิดขึ ้นตำมจำนวนที่จ่ำยจริ ง โดยในทำงบัญชี
บริ ษัทจัดกำร จะตัดจ่ำยครัง้ เดียวในวันที่เกิดค่ำใช้ จ่ำยนัน้ ๆ
ทังนี
้ ้ กำรตัดจ่ำยค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำวข้ ำงต้ นจะเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี อนึ่ง หำกมีกำร
เปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับภำษี มลู ค่ำเพิ่ม ภำษี ธุรกิจเฉพำะ หรื อภำษี อื่นใดในทำนองเดียวกัน บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง
กำรรับรู้ภำษี ตำ่ งๆ ดังกล่ำว โดยถือว่ำได้ รับมติจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
23.3.
23.3.1

กำรเปลีย่ นแปลงค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำย :
กำรเปลีย่ นแปลงค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยภำยใต้ อตั รำที่ระบุไว้ ในโครงกำร

บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเพิ่ม/ลด/ยกเว้ นค่ำธรรมเนียมภำยใต้ อตั รำที่ระบุไว้ ในข้ อ 23 “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่เรี ยก
เก็บจำกผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” นี ้โดยไม่ถือว่ำเป็ นกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำร อย่ำงไรก็ดี ในกำรเรี ยกเก็บ
เพิ่ม หรื อ ลด หรื อยกเว้ นค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวข้ ำงต้ นนี ้ บริ ษัทจัดกำรจะทำกำรติดประกำศไว้ ณ ที่เปิ ดเผยของบริ ษัทจัดกำร
23.3.2

กำรเปลีย่ นแปลงค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำย

บริ ษัทจัดกำรสงวนสิทธิ ที่จะเพิ่ม /ลดค่ำธรรมเนียม และ/หรื อ ค่ำใช้ จ่ำย ตำมข้ อ 23.1 และข้ อ 23.2 โดยไม่ถือว่ำเป็ นกำรแก้ ไ ข
เพิ่มเติมโครงกำร โดยบริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้

กองทุนเปิ ด Big Cap ปั นผล หุ้นระยะยำว

70

(1) กรณีเพิ่มอัตรำค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำย ไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตรำค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร
ภำยในระยะเวลำ 1 ปี
บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 60 วัน ตำมวิธีกำรดังต่อไปนี ้ ก่อนกำรเรี ยกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มดังกล่ำว
(1.1) ประกำศหนังสือพิมพ์รำยวันอย่ำงน้ อยหนึง่ ฉบับ เป็ นเวลำ 3 วันติดต่อกัน และ
(1.2) ติดประกำศไว้ ณ สำนักงำนของบริ ษัทจัดกำร และสถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ เป็ น
สถำนที่ในกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน
(2) กรณีเพิ่มอัตรำค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยเกินกว่ำร้ อยละ 5 ของค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร
ภำยในระยะเวลำ 1 ปี
บริ ษัทจัดกำรจะกระทำเมื่อได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วยมติเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ ว
ทังหมด
้
หรื อได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(3)

กรณีที่บริ ษัทจัดกำรจะเปลีย่ นแปลงลดค่ำธรรมเนียม หรื อค่ำใช้ จ่ำย

บริ ษัทจัดกำรจะติดประกำศค่ำธรรมเนียม หรื อค่ำใช้ จ่ำยอัตรำใหม่ ณ สำนักงำนของบริ ษัทจัดกำรและสถำนที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ เป็ นสถำนที่ในกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ กำรเปลี่ยนแปลงตำมข้ อ (1) ข้ อ (2) และข้ อ (3) ข้ ำงต้ น บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วนั เปลีย่ นแปลงค่ำธรรมเนียม หรื อค่ำใช้ จ่ำย
24. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคา
หน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดาเนินการในกรณีท่ มี ูลค่ าหน่ วยลงทุนไม่ ถกู ต้ อง :
24.1. วิธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน
และรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
1. บริ ษัทจัดกำรจะคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศกำหนด
2. บริ ษัทจัดกำรจะคำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ตำมระยะเวลำดังต่อไปนี ้
(2.1) คำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุน ทุกสิ ้นวันทำกำร
(2.2) คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ให้ ใช้ มลู ค่ำหน่วย
ลงทุนของสิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำดังกล่ำว
(2.3) ประกำศมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ้
(ก)

วันทำกำรก่อนวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยให้ ประกำศภำยในวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด

(ข)

วันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยให้ ประกำศภำยในวันทำกำรถัดไป
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(ค) วันทำกำรสุดท้ ำยของแต่ละเดือน โดยให้ ประกำศภำยในวันทำกำรถัดไป ทังนี
้ ้ เฉพำะในกรณีทุกกองทุนรวมกำหนดวันทำ
กำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ ห่ำงกันยำวกว่ำหนึง่ เดือน
(ง)

วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อกำรจ่ำยเงินปั นผล โดยให้ ประกำศภำยในวันทำกำรถัดไป

ควำมใน (ก) มิให้ นำมำใช้ บงั คับกับกองทุนรวมเปิ ดที่ซื ้อขำยหน่วยลงทุนทุกวันทำกำร และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถำบัน
(2.4) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยให้ ประกำศ
ภำยในวันทำกำรถัดไป
มูลค่ำหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิหำรด้ วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดเมื
้
่อสิ ้นวันทำกำรที่คำนวณนัน้
มูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่ำหน่วยลงทุน ต้ องได้ รับกำรรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่กำรประกำศตำม (2.3) และ (2.4) ได้ กระทำผ่ำนระบบเผยแพร่ ข้อมูลมูลค่ำหน่วยลงทุนที่จดั ขึ ้นโดยสมำคม (NAV Center)
หรื อช่องทำงอื่นที่สำนักงำนยอมรับ บริ ษัทจัดกำรจะประกำศมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนภำยใน 2 วันทำกำรถัดไปก็ได้
กำรประกำศข้ ำงต้ น บริ ษัทจัดกำรจะประกำศในหนังสือพิมพ์รำยวันอย่ำงน้ อยหนึ่งฉบับ และปิ ดประกำศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทำ
กำรทุกแห่งของบริ ษัทจัดกำร และจัดให้ มีประกำศดังกล่ำวไว้ ณ สถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ ใน
กำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี)
ในกรณี ที่มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิ ดไม่ถูกต้ อง บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศกำหนด
3. กำรใช้ ตวั เลขทศนิยมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อจำนวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(3.1) คำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้ วิธีกำรปั ดเศษทศนิยมตำมหลัก
สำกล
(3.2) คำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้ วิธีกำรปั ดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล สำหรับมูลค่ำ
หน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในกำรคำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ ้น ส่วนมูลค่ำหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในกำรคำนวณ
รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
(3.3) ประกำศมูลค่ำหน่วยลงทุนตำมที่คำนวณได้ ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ ้ง และ
ประกำศรำคำขำยและรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตำมที่คำนวณได้ ใน (3.2)
(3.4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีท ศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้ วิธีกำรปั ดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ ้นจำกกำรคำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริ ษัทจัดกำรจะนำผลประโยชน์นนรวมเข้
ั้
ำเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุนเปิ ด
4. บริ ษัทจัดกำรได้ รับยกเว้ นไม่ต้องคำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สิน มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด เมื่อมีเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เมื่ อบริ ษั ทจัดกำรกองทุนรวมไม่ขำย รั บซื อ้ คื นหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรั บคำสั่งซือ้ ค ำสัง่ ขำยคื นหรื อค ำสั่ง
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน โดยให้ ได้ รับยกเว้ นเฉพำะในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว
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(2)

เมื่อมีเหตุที่บริ ษัทจัดกำรต้ องเลิกกองทุนรวม โดยให้ ได้ รับยกเว้ นตังแต่
้ วนั ที่ปรำกฏเหตุดงั กล่ำว

เงื่อนไขพิเศษ :
1. เนื่องจำกกองทุนอำจลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยูใ่ นกลุม่ หลักทรัพย์ที่มิได้ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ หรื อ เป็ นหลักทรัพย์
ที่มิได้ ทำกำรซื ้อขำย ในตลำดซื ้อขำยคล่องอื่น ๆ หรื อหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศ ดังนัน้ ตรำสำรที่กองทุนลงทุนอำจไม่มีสภำพ
คล่อง หรื อมีสภำพคล่องน้ อยมำก หรื ออำจมีปัจจัยภำยนอกต่ำง ๆ ทังในและนอกประเทศมำกระทบต่
้
อมูลค่ำหลักทรัพย์ที่กองทุน
ลงทุน จึงอำจเป็ นเหตุให้ กำรบันทึกบัญชี กำรบันทึกมูลค่ำหลักทรัพย์ ให้ เป็ นไปตำมมูลค่ำตำมรำคำตลำดของหลักทรัพย์ตำ่ ง ๆ ใน
พอร์ ตกำรลงทุน เป็ นไปได้ ยำก และอำจไม่เป็ นปั จจุบนั
อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ และ วิธีกำร ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงำนที่มีอำนำจตำมกฎหมำยประกำศกำหนด
2.

กำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิกรณีที่วนั ทำกำรในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทำกำรในต่ำงประเทศ

บริ ษัทจัดกำรจะใช้ รำคำหลักทรัพย์และทรัพย์สินล่ำสุดที่มีเป็ นฐำนในกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่
กรณีที่บริ ษัทจัดกำรและผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นร่วมกันว่ำควรที่จะใช้ รำคำอื่นที่เหมำะสมกว่ำแทน
3.

อัตรำแลกเปลีย่ นที่ใช้ ในกำรคำนวณกำรกำหนดมูลค่ำหลักทรัพย์ที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ

บริ ษัทจัดกำรจะคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตรำแลกเปลีย่ นที่เหมำะสม ซึง่ เป็ นอัตรำแลกเปลีย่ นที่บริ ษัทจัดกำรและผู้ดแู ลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน
4.

กำรหยุดคำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สนิ

เว้ นแต่กรณีที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรื อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ได้ แก้ ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกำศ กำหนด สัง่ กำร เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่ำงอื่น บริ ษัทจัดกำรขอ
สงวนสิทธิ ที่จะหยุดคำนวณ และไม่ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน เมื่อบริ ษัทจัดกำรเห็นว่ำมีเหตุกำรณ์ตำ่ ง ๆ ที่อำจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/
หรื ออำจมีผลกระทบต่อกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนเป็ นเหตุให้ ไม่สำมำรถคำนวณได้ อย่ำงสมเหตุสมผล หรื อ
เป็ นธรรม อำทิเช่น เมื่อปรำกฏเหตุกำรณ์ตำ่ ง ดังต่อไปนี ้ :(ก) กรณีที่ตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศที่กองทุนได้ ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื ้อขำยในตลำดดังกล่ำวเกินกว่ำร้ อยละ 10
ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซื ้อขำยได้ ตำมปกติ; หรื อ
(ข) กรณีเกิดเหตุกำรณ์ที่ทำให้ ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศได้ อย่ำงเสรี และทำให้ ไม่สำมำรถโอนเงินออกจำก
ประเทศ หรื อรับโอนเงินจำกต่ำงประเทศได้ ตำมปกติ
(ค) กรณีที่มีเหตุกำรณ์อื่นใด ตำมที่ได้ รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำน ซึ่งบริ ษัทจัดกำรจะยื่นขอผ่อนผันจำกสำนักงำนก่อนเป็ น
รำยกรณี อำทิเช่น
(1) เมื่อตลำดหลักทรัพย์หรื อตลำดทำงกำรอื่นใด ที่หลักทรัพย์หรื อตรำสำรอื่นใดที่กองทุนมีไว้ หรื อลงทุนไว้ หรื อฝำกไว้ ปิ ดทำ
กำร ไม่วำ่ ด้ วยเหตุใดก็ตำมที่นอกเหนือจำกกำรปิ ดทำกำรตำมปกติหรื อต้ องหยุดกำรดำเนินกำรอันเป็ นปกติลงชัว่ ขณะ หรื อ
(2) เมื่อปรำกฏเหตุกำรณ์ในกรณีที่กำรทำรำยกำร ซื ้อ-ขำย หลักทรัพย์ และ/หรื อตรำสำรอื่นใดที่กองทุนลงทุนไว้ หรื อมีไว้ ถูก
จำกัด หรื อ ถูกระงับ ในกำรทำรำยกำร (restricted and suspended) หรื อ
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(3) เมื่อปรำกฏเหตุกำรณ์ในกรณีที่ กำรทำรำยกำร ฝำก-ถอน โอนเงิน ในบัญชีที่กองทุนเป็ นเจ้ ำของ หรื อ กำรทำรำยกำร ซื ้อขำย ฝำก-ถอน-โอน หลักทรัพย์ที่กองทุนมีไว้ หรื อลงทุนไว้ ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ ตำมปกติ จนเป็ นเหตุให้ ไม่สำมำรถคำนวณ
มูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนได้ อย่ำงสมเหตุสมผล หรื อเป็ นธรรม หรื อ
(4) เมื่อระบบกำรติดต่อ – สื่อสำรต่ำงๆ และ/หรื อ ระบบงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรคำนวณ หรื อ กำรหำมูลค่ำสินทรัพย์
และ/หรื อ หลักทรัพย์อื่นใด รวมถึง เงินฝำก ที่กองทุนมีไว้ หรื อ ลงทุนไว้ เกิดกำรขัดข้ องไม่ว่ำด้ วยเหตุอนั ใดจนเป็ นเหตุให้ บริ ษัท
จัดกำรไม่สำมำรถทำกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ อย่ำงสมเหตุสมผล หรื อ เป็ นธรรม หรื อ
(5) เมื่ออัตรำแลกเปลีย่ นในประเทศที่กองทุนลงทุนขำดเสถียรภำพและไม่ได้ สะท้ อนมูลค่ำที่แท้ จริ ง หรื อเกิดเหตุกำรณ์อื่นใด
จนทำให้ บริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถทำรำยกำรต่ำง ๆ ได้ ตำมปกติ อำทิเช่น โอนเงิน ฝำก-ถอน ซื ้อ-ขำย-โอน สินทรัพย์ตำ่ ง ๆ ที่ลงทุน
ไว้ หรื อมีไว้ จนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถทำหำมูลค่ำของทรัพย์สินต่ำง ๆ ได้ อย่ำงสมเหตุสมผล หรื อเป็ นธรรม ภำยใน
เวลำที่กำหนด จนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนได้ อย่ำงสมเหตุสมผล หรื อ เป็ นธรรม
หรื อ
(6) เมื่อเกิ ดเหตุกำรณ์ ไม่ปกติท ำงกำรเมือ ง เศรษฐกิ จ กำรทหำร หรื อทำงกำรเงิ น หรื อเหตุกำรณ์ ไม่ป กติอื่น ใด อันเป็ น
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ในด้ ำนต่ำงๆ ของกองทุน หรื อ ต่อสินทรัพย์ต่ำงๆ ที่กองทุนลงทุนไว้ หรื อมีไว้ จนเป็ นเหตุให้ กองทุนไม่
สำมำรถ ซื ้อ-ขำย ฝำก-ถอน โอน-ย้ ำย สินทรัพย์ตำ่ งๆ ได้ อย่ำงปกติ หรื อ
(7) เมื่อตลำดเงินสกุลดอลลำร์ สหรัฐฯ หรื อสกุลอื่นที่เป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนปิ ดทำกำรนอกเหนือจำกกำรปิ ดทำกำรตำมปกติ
หรื อต้ องหยุดกำรดำเนินกำรอันเป็ นปกติลงชัว่ ขณะ หรื อ
(8) และเหตุก ำรณ์ อื่ น ๆ ที่ มี นัย ส ำคัญ และส่ง ผลกระทบให้ ก องทุน ไม่ ส ำมำรถค ำนวณมูล ค่ ำ ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ได้ อ ย่ ำ ง
สมเหตุสมผล หรื อเป็ นธรรม เป็ นต้ น
เมื่อปรำกฏเหตุตำมที่ได้ กล่ำวมำข้ ำงต้ น บริ ษัทจัดกำรจะประกำศกำรหยุดคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำย
หน่วยลงทุน และรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริ ษัทจัดกำรและสถำนที่ติดต่อทุกแห่งของตัวแทน
สนับสนุนที่ใช้ ในกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน และบริ ษัทจัดกำรจะรำยงำนกำรหยุดคำนวณมูลค่ำดังกล่ำวพร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล และรำยงำน
แผนกำรดำเนินกำรของกองทุนให้ สำนักงำนทรำบโดยพลัน
อนึง่ ขณะที่บริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ อย่ำงสมเหตุสมผล และ/หรื อเป็ นธรรมนัน้ บริ ษัท
จัดกำรอำจไม่ขำย หยุดขำย ไม่รับซื ้อคืน หยุดรับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตำมคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรื อคำสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื ออำจหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรื อคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ด้ วยเช่นกัน
5. สำหรับวิธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำย
หน่วยลงทุน และรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 24.1 ข้ ำงต้ น เว้ นแต่กรณีที่
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรื อ
หน่วยงำนอื่นใดที่มีอำนำจตำมกฎหมำย ได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกำศ กำหนด สัง่ กำร เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ น
อย่ำงอื่น บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมนันโดยถื
้
อว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และไม่ถือเป็ นกำร
แก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำร
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24.2. หลักเกณฑ์และวิธีกำรดำเนินกำรในกรณีที่มลู ค่ำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรื อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศกำหนด ทังนี
้ ้
เว้ นแต่กรณีที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และ/หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่มีอำนำจตำมกฎหมำย ได้ แก้ ไขเปลีย่ นแปลง เพิ่มเติม ประกำศ กำหนด สัง่ กำร เห็นชอบ และ/หรื อผ่อน
ผันเป็ นอย่ำงอื่น บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมนัน้ โดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
1. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องน้ อยกว่ำหนึ่งสตำงค์ หรื อต่ำงจำกรำคำหน่วย
ลงทุน ที่ถ กู ต้ องตั ้งแต่หนึ่งสตำงค์ขึ ้นไป แต่ไม่ถึงร้ อยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทุน ที่ถ กู ต้ อง บริ ษัทจัดกำรจะจัด ทำและส่ง
รำยงำนให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทรำบถึงควำมผิดพลำดภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่พบว่ำรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และจัด
ให้ มีสำเนำรำยงำนดังกล่ำวไว้ ณ ที่ทำกำรของบริ ษัทจัดกำรเพื่อให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้ โดย
รำยงำนดังกล่ำวจะมีรำยกำรอย่ำงน้ อย ดังต่อไปนี ้
(1)

รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง

(2)

รำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง

(3)

สำเหตุที่ทำให้ รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง

(4) มำตรกำรป้องกันเพื่อมิให้ รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสำเหตุมำจำก
ปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ เช่น รำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้ สุดท้ ำยของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อ
สมำคมตรำสำรหนี ้ไทยไม่ถกู ต้ อง
ในกรณีที่เหตุของควำมผิดพลำดซึง่ ทำให้ รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตำมวรรคหนึง่ มีผลต่อเนื่องต่อกำรคำนวณรำคำหน่วยลงทุน
ครัง้ ต่อไป เช่น กำรกำหนดอัตรำดอกเบี ้ยผิดพลำด เป็ นต้ น บริ ษัทจัดกำรจะแก้ ไขรำคำหน่วยลงทุนให้ ถูกต้ องนับแต่วนั ที่บริ ษัท
จัดกำรพบว่ำรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องด้ วย
2. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตำงค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตรำตังแต่
้
ร้ อยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริ ษัทจัดกำรจะคำนวณรำคำหน่วยลงทุนย้ อนหลังนับแต่วนั ที่พบรำคำหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้ องจนถึงวันที่รำคำหน่วยลงทุนถูกต้ อง และดำเนินกำรดังต่อไปนี ้เฉพำะวันที่รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่ำงจำกรำคำหน่วย
ลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึง่ สตำงค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตรำส่วนตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(1) จัดทำรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำให้ เสร็ จสิ ้นภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่พบว่ำรำคำ
หน่วยลงทุนนันไม่
้ ถกู ต้ อง และส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณรำคำหน่วยลงทุน
เสร็ จสิ ้น เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรำยงำนดังกล่ำวภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่บริ ษัทจัดกำรส่งรำยงำนให้ ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ รำยงำนดังกล่ำวจะมีรำยกำรอย่ำงน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก)

รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง

(ข)

รำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง

(ค)

สำเหตุที่ทำให้ รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง

(ง)

กำรดำเนินกำรของบริ ษัทจัดกำรเมื่อพบว่ำรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะจัดให้ มีสำเนำรำยงำนตำม (1) ไว้ ณ ที่ทำกำรของบริ ษัทจัดกำร เพื่อให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
สำมำรถตรวจสอบได้
(2) แก้ ไขรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องให้ เป็ นรำคำหน่วยลงทุนที่ ถูกต้ องภำยในวันที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ รับรองข้ อมูลใน
รำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำตำม (1)
(3) ประกำศชื่อกองทุนรวมที่มีกำรแก้ ไขรำคำตำม (2) และวัน เดือน ปี ที่มีกำรแก้ ไขรำคำตำม (2)ในหนังสือพิมพ์รำยวันอย่ำง
น้ อยหนึง่ ฉบับภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรำยงำนดังกล่ำว
(4) ชดเชยรำคำให้ แล้ วเสร็ จและแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนที่ได้ ซื ้อหรื อขำยคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลำที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องทรำบถึงกำรแก้ ไขรำคำตำม (2) และกำรชดเชยรำคำ ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่
วันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรำยงำนดังกล่ำว
(5) จัดทำรำยงำนมำตรกำรป้องกันเพื่อมิให้ รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และส่งรำยงำนดังกล่ำว พร้ อมทังส
้ ำเนำรำยงำนกำร
แก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำที่จดั ทำตำม (1) ให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่
วันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำนัน้ เว้ นแต่ในกรณีที่รำคำ
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องมีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ บริ ษัทจัดกำรจะไม่ส่งรำยงำนมำตรกำรป้องกันให้
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แต่จะส่งสำเนำเอกสำรที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองว่ำกำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสำเหตุ
มำจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ แทน
3.

ในกำรชดเชยรำคำตำมข้ อ 2 (4) บริ ษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ดังต่อไปนี ้

(1)

กรณีรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่ำกว่ำรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (understate) บริ ษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิดงั นี ้

(ก) กรณีที่เป็ นกำรขำยหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึ่งมีมลู ค่ำเท่ำกับ
ส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
หำกปรำกฏว่ำผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้ องลด
บริ ษัทจัดกำรจะจ่ำยเงินของบริ ษัทจัดกำรเองเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ หรื อลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่
นันและจ่
้
ำยเงินของบริ ษัทจัดกำรเองเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำให้ แก่กองทุนเปิ ด
เว้ นแต่กำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ เช่น รำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำด
ครัง้ สุดท้ ำยของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อสมำคมตรำสำรหนี ้ไทยไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ำมีสำเหตุ
ดังกล่ำว
(ข) กรณีที่เป็ นกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึ่งมีมูลค่ำ
เท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรื อจ่ำยเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำง
ของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้ แก่ผ้ ขู ำยคืนหน่วยลงทุน แต่หำกปรำกฏว่ำผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริ ษัทจัดกำรจะ
จ่ำยเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้ แก่ผ้ ขู ำยคืนหน่วยลงทุน
(2)

กรณีรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องสูงกว่ำรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (overstate) บริ ษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิดงั นี ้

(ก) กรณีที่เป็ นกำรขำยหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึ่งมีมลู ค่ำเท่ำกับส่วน
ต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรื อจ่ำยเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ
เพื่อชดเชยรำคำให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุน
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(ข) กรณีที่เป็ นกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึ่งมีมูลค่ำ
เท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
หำกปรำกฏว่ำผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้ องลด
บริ ษัทจัดกำรจะจ่ำยเงินของบริ ษัทจัดกำรเองเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ หรื อลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่
นันและจ่
้
ำยเงินของบริ ษัทจัดกำรเองเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำให้ แก่กองทุนเปิ ด
เว้ นแต่กำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ เช่น รำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำด
ครัง้ สุดท้ ำยของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อสมำคมตรำสำรหนี ้ไทยไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ำมีสำเหตุ
ดังกล่ำว
ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรต้ องชดเชยรำคำเป็ นเงินให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนรำยใดมีมลู ค่ำไม่ถึงหนึ่งร้ อยบำท
บริ ษัทจัดกำรอำจนำเงินชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกที่มีกำรจ่ำยเงินให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน แต่ถ้ำบุคคลดังกล่ำวไม่มีสถำนะ
เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว บริ ษัทจัดกำรจะชดเชยรำคำให้ แล้ วเสร็ จภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูล
ในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
กำรจ่ำยเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยรำคำให้ แก่ผ้ ขู ำยคืนหน่วยลงทุนตำม (1) (ข) หรื อผู้ซื ้อหน่วยลงทุนตำม 2(ก) บริ ษัทจัดกำร
อำจจ่ำยเงินของบริ ษัทจัดกำรเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
4. บริ ษัทจัดกำรจะรับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกิดขึ ้นจำกรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง เช่น ค่ำใช้ จ่ำยในกำรประกำศกำรแก้ ไขรำคำ
ตำมข้ อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่ำออกเช็ค ค่ำใช้ จ่ำยในกำรจัดส่งเงินชดเชยรำคำให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนและผู้ขำยคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น เว้ น
แต่ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้
25.

รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :

วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี

วันที่ 31 เดือน มีนำคม

วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรก

วันที่ 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2550

26.

การกาหนดเวลา และวิธีการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน :

26.1. กำรพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผล
(1) ในแต่ละรอบปี บัญชีของกองทุน บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลปี ละ 1 ครัง้ โดยจะทำกำรปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และพิจำรณำอัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล ในวันทำกำรสุดท้ ำยของเดือนพฤษภำคมของทุกปี
(2) บริ ษัทจัดกำรจะพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลเมื่อกองทุนมีกำไรสะสม และจะต้ องไม่ทำให้ กองทุนมีผลขำดทุนสะสมขึ ้นในงวดปี
บัญชีที่มีกำรจ่ำยเงินปั นผลนัน้ ทังนี
้ ้กำรจ่ำยเงินปั นผลของกองทุนในแต่ละครัง้ ให้ เลือกจ่ำยให้ เป็ นไปตำมเกณฑ์อย่ำงใดอย่ำงหนึง่
ดังต่อไปนี ้
(2.1)

จ่ำยจำกเงินปั นผลหรื อดอกเบี ้ยรับที่ได้ รับจำกทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม

(2.2) จ่ำยได้ ไม่เกินร้ อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่ำว หรื อกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ำยเงินปั นผลนัน้ แล้ วแต่จำนวนใดจะ
ต่ำกว่ำ
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(3)

บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ำยเงินปั นผล หรื อจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำที่บริ ษัทจัดกำรเห็นสมควร ในกรณีดงั ต่อไปนี ้

(3.1) บริ ษัทจัดกำรจะไม่จ่ำยเงินปั นผลในกรณีที่เงินปั นผลที่คำนวณได้ (ตำมหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น) มีมลู ค่ำต่ำกว่ำ หรื อ
เท่ำกับ 0.01 บำทต่อหน่วยลงทุน
(3.2) บริ ษัทจัดกำรจะพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำใหม่ที่เหมำะสมหรื อพิจำรณำไม่จ่ำยเงินปั นผลในกรณีเมื่อนำเงินปั นผล
ต่อหน่วยที่จะจ่ำยตำมอัตรำข้ ำงต้ นมำหักจำกมูลค่ำหน่วยลงทุน ณ วันทำกำรก่อนปิ ดสมุดทะเบียนแล้ วทำให้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนที่
คำนวณได้ ตำมวิธีกำรดังกล่ำวมีมลู ค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้
26.2.

กำรกำหนดเวลำและวิธีกำรจ่ำยเงินปั นผล

(1) บริ ษัทจัดกำรจะปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำรจ่ ำยเงินปั นผลในวันทำกำรสุดท้ ำยของเดือนพฤษภำคม
ของทุกปี
(2)

บริ ษัทจัดกำรจะประกำศกำรจ่ำยเงินปั นผล วันปิ ดทะเบียน อัตรำเงินปั นผล วันหยุดขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) โดย

1. ประกำศในหนังสือพิมพ์รำยวันอย่ำงน้ อยหนึง่ ฉบับ
2. ปิ ดประกำศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริ ษัทจัดกำร และจัดให้ มีประกำศดังกล่ำวไว้ ที่ตวั แทน
3. ส่งหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วย
(3) บริ ษัทจัดกำรจะจ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินโอนเข้ ำบัญชีเงินฝำกของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อ เป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพำะสัง่ จ่ำยใน
นำมผู้ถือหน่วยลงทุนตำมชื่อและที่อยูท่ ี่ปรำกฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ มีกำรจ่ำยเงินปั นผลภำยใน 30 วัน นับตังแต่
้ วนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหน่วยลงทุน
(4) บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ที่จะจ่ำยเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีกำรที่ต่ำงกันสำหรับหน่วยลงทุนที่ขำยในช่วง
ระยะเวลำที่ตำ่ งกันก็ได้ โดยจะถือปฎิบตั ิเพิ่มเติมตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ประกำศกำหนด
(5) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ใช้ สิทธิขอรับเงินปั นผลจำนวนใดภำยในอำยุควำมใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องตำมประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์ บริ ษัทจัดกำรจะไม่นำเงินปั นผลจำนวนดังกล่ำวไปใช้ เพื่อกำรอื่นใดนอกจำกเพื่อประโยชน์ของกองทุน
26.3

ข้ อจำกัดในกำรจ่ำยเงินปั นผล

(1) ในกรณีที่มีบคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน จะถูกจำกัดสิทธิรับเงินปั น
ผลในส่วนที่เกินนัน้ เว้ นแต่เป็ นกรณีกำรเกินสัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุนที่มิได้ เกิดจำกกำรได้ หน่วยลงทุนมำเพิ่มเติม หรื อกรณีเข้ ำ
ยกเว้ นข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ ตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจำกัดกำรถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้ ำที่ของบริ ษัทจัดกำร
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(2) บริ ษัทจัดกำรจะยกเงินปั นผลในส่วนที่ถือเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนนันให้
้ เป็ นรำยได้ ของแผ่นดิน ทังนี
้ ้ในระหว่ำงกำร
ดำเนินกำรเพื่อยกเงิ นปั นผลให้ เป็ นรำยได้ ของแผ่นดิน บริ ษัทจัดกำรจะจัดทำบัญชี และแยกเงินปั นผลส่วนดังกล่ำวออกจำก
ทรัพย์สนิ อื่นของกองทุนรวม โดยไม่นำมำรวมคำนวณเป็ นมูลค่ำทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
27.
27.1.

สิทธิประโยชน์ ของผู้ถอื หน่ วยลงทุน :
สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนให้ กบั บริ ษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนได้ ทกุ วันทำกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน ตำมที่กำหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวนและตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในคูม่ ือภำษี - กองทุนรวมหุ้นระยะยำว
อย่ำงไรก็ตำม กำรขำยคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้ ได้ รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี นนั ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภำระผูกพันที่จะต้ องปฏิบตั ิ ตำม
เงื่อนไข และวิธีกำรที่กำหนดไว้ ในกฎหมำยภำษี อำกร ในกรณีที่กำรขำยคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไข
ที่กำหนดไว้ กฎหมำยภำษี อำกร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ ำที่ต้องเสียภำษี เพิ่มเติมตำมที่กำหนดไว้ ในกฎหมำยภำษี อำกรด้ วย
27.2.

สิทธิในกำรรับเงินปั นผล :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ที่จะได้ รับเงินปั นผลจำกกองทุนตำมอัตรำและนโยบำยที่บริ ษัทจัดกำรประกำศ ทังนี
้ ภ้ ำยใต้ เงื่อนไขและ
วิธีกำรตำมที่กำหนดในข้ อ 4. “นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล” และข้ อ 26. “กำรกำหนดเวลำและวิธีกำรจ่ำยเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุน”
27.3.

สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทุน :

1) ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่สำมำรถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนัน้ นำย
ทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุน
2)

สิทธิในกำรโอนย้ ำยกำรลงทุน (สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน) ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยำวอื่น

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิในกำรโอนย้ ำยกำรลงทุนของตนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยำวอื่นได้ ตำมเงื่อนไข

ดังต่อไปนี ้

ก) กำรโอนย้ ำยกำรลงทุนเป็ นไปตำม / อยู่ภำยใต้ เงื่อนไข / ข้ อกำหนดเรื่ องกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตำมที่ ระบุไว้ ใ น
โครงกำรนี ้
ข) กำรโอนย้ ำยกำรลงทุนเกิดจำกกรณีที่เป็ นไปตำมเจตนำของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ แสดงไว้ ตงแต่
ั ้ สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน สำหรับกรณีเมื่อ
มูลค่ำหน่วยลงทุนลดลงหรื อจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงจนเป็ นเหตุให้ กองทุนต้ องเลิกกองทุนตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์วำ่ ด้ วย หลักเกณฑ์ในกำรจัดกำรกองทุนรวมหุ้นระยะยำว โดยบริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะโอนย้ ำยกำร
ลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยำวอื่นที่อยูภ่ ำยใต้ กำรบริ หำรของบริ ษัทจัดกำรเองเป็ นลำดับแรก หรื อไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้
กำรบริ หำรของบริ ษัทจัดกำรอื่นที่มีนโยบำยกำรลงทุนใกล้ เคียงกัน
27.4.

สิทธิในกำรลงมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรลงทุนหรื อแก้ ไขวิธีจดั กำร :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ลงมติเพื่อให้ บริ ษัทจัดกำรทำกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรื อแก้ ไขวิธีจดั กำรได้ ทังนี
้ ้ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรตำมที่กำหนดไว้ ในโครงกำรนี ้
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ในกรณีที่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน ใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ ข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริ ษัทจัดกำร
กองทุนรวมหรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ ำของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้ องไม่นบั คะแนนเสียง
ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่
้ วนที่เกินกว่ำหนึง่ ในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
ในกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำร หำกไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมมติโดยเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจำกข้ อจำกัดในกำร
นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจำกัดกำรถือ หน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้ ำที่ของบริ ษัทจัดกำร บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมอำจดำเนินกำรขอรับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนตำม
แนวทำงที่สำนักงำนกำหนดได้
27.5.

สิทธิในกำรได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงกำร :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิที่จะได้ รับเงินคืน และ/หรื อได้ รับทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน เมื่อบริ ษัทจัดกำรเลิกกองทุน โดยบริ ษัทจัดกำรจะจัด
ให้ มีกำรชำระบัญชี ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่กำหนดไว้ ในโครงกำรนี ้
27.6.

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :

27.6.1 สิทธิในกำรจำนำหน่วยลงทุน
ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนไม่สำมำรถนำ
หรื อนำไปเป็ นประกันได้

หน่ว ยลงทุน ไปจ ำน ำ

27.6.2 สิทธิในกำรลงมติเปลีย่ นแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพื่อให้ มีกำรเปลีย่ นแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล
ผลประโยชน์ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้ ำงมำกซึง่ คิดตำมจำนวน
หน่วยลงทุนเกิ นกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทังสิ
้ ้นของโครงกำรจัดกำรกองทุนและ เมื่อได้ รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ ว
27.6.3 สิทธิในกำรประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
กำรร่วมลงทุนในกองทุนรวมนี ้ ผู้ถือหน่วยได้ ตกลงมอบให้ บริ ษัทจัดกำรดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรกองทุนภำยใต้ กำรดูแลของผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ โดยบริ ษัทจัดกำรจะต้ องบริ หำรจัดกำร และปฏิบัติตำมรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรที่ได้ รับอนุมัติจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตำมข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยและบริ ษัทจัดกำรอย่ำงเคร่งครัด ดังนัน้ ผู้
ถือหน่วยจึงไม่จำเป็ นต้ องติดตำมด้ วยตนเองตลอดเวลำ และไม่จำเป็ นต้ องมีกำรจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อกำรใด ๆ เว้ นแต่
บริ ษัทจัดกำร ผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรื อตำมมติเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของโครงกำรจั
้
ดกำรกองทุน (แล้ วแต่กรณี) จะเห็นสมควร
27.6.4 สิทธิในกำรได้ รับชำระค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิได้ รับชำระค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้ ในกรณีที่กองทุนไม่สำมำรถ
ชำระค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ตำมที่กำหนดในข้ อ 21 “กำรชำระค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน”
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28.
28.1

วิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ ไขวิธีการจัดการ :
กำรดำเนินกำรและกำรบริ หำรจัดกำรกองทุนโดยบริ ษัทจัดกำร

ในกำรดำเนินกำรและบริ หำรจัดกำรใด ๆ ของกองทุนนัน้ บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำรกองทุนและ
หนังสือชี ้ชวน เว้ นแต่กรณีที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ สมำคม และ/หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่มีอำนำจตำมกฎหมำย เช่น กระทรวงกำรคลัง เป็ นต้ น ได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
ประกำศ กำหนด สัง่ กำร เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่ำงอื่นบริ ษัทจัดกำรจะดำเนิ นกำรให้ เป็ นไปตำมนันโดยถื
้
อว่ำได้ รับควำม
เห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
28.2

กำรแก้ ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีกำรจัดกำร

(1)
หำกมีควำมจำเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุน หรื อวิธีกำรจัดกำรกองทุนเพื่อก่อให้ เกิ ดประโยชน์ ต่อ
กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของบริ ษัทจัดกำร โดยหำกมิได้ กระทำโดยมติเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่ง
คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของโครงกำรจั
้
ดกำรกองทุน ก็
จะต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก่อน
ในกรณีที่มติดงั กล่ำวของผู้ถือหน่วยลงทุนเกี่ ยวข้ องกับสิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมข้ อ 22 “สิทธิ หน้ ำที่ และควำม
รับผิดชอบของ บริ ษัทจัดกำร ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี) และที่ปรึ กษำ (ถ้ ำมี)” หรื อเกี่ยวข้ องกับ
ค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยตำมข้ อ 23 “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่เรี ยกเก็บจำกผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนและกองทุนรวม”
ของบริ ษัทจัดกำร ผู้ดแู ลผลประโยชน์ นำยทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี) ที่ปรึกษำ (ถ้ ำมี) หรื อผู้อื่น
ที่ให้ บริ กำรแก่กองทุน มติดงั กล่ำวจะต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกบริ ษัทจัดกำร ผู้ดูแลผลประโยชน์นำยทะเบียนหน่วยลงทุน
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน ที่ปรึกษำ หรื อผู้อื่นที่ให้ บริ กำรแก่กองทุน (แล้ วแต่กรณี)ในกำรดำเนินกำรตำมมตินนๆ
ั ้ ทังนี
้ ้ กำร
ดำเนินกำรตำมมติควำมเห็นชอบของผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องไม่ขดั ต่อประกำศหรื อกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ในกรณีที่กำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรื อวิธีจดั กำรกองทุน ได้ กระทำโดยมีมติเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึง่ คิดตำมจำนวน
หน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึง่ ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของโครงกำรจั
้
ดกำรกองทุน บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ ง
ให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทรำบภำยใน 15 วัน นับแต่วนั ที่มีมติให้ แก้ ไข
อย่ำงไรก็ดี ในกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรตำมมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หำกปรำกฏว่ำมติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำ วไม่เกิน
ร้ อยละ 55 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของโครงกำร
้
บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมจะส่งเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับ
กำรขอมติและกำรนับมติไปยังผู้ดแู ลผลประโยชน์ เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองผลกำรนับมตินนั ้
ในกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรใด หำกไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมมติโดยเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจำกข้ อจำกัดใน
กำรนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกั บข้ อจำกัดกำรถื อ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ ำที่ของบริ ษัทจัดกำรบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมอำจดำเนินกำรขอรับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
ตำมแนวทำงที่สำนักงำนกำหนดได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรื อวิธีกำรจัดกำรกองทุนไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำย และจะประกำศทำง
หนังสือพิมพ์รำยวันอย่ำงน้ อย 1 ฉบับภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์หรื อวันที่ได้ มีมติแก้ ไข แล้ วแต่กรณี
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(2)
บริ ษั ท จัด กำรอำจด ำเนิ น กำรเพิ่ ม จ ำนวนเงิ น ทุ น ของโครงกำรจัด กำรกองทุ น ที่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นไว้ กั บ ส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์โดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ ภำยใต้ เงื่อนไข
และวิธีกำร ดังต่อไปนี ้
(2.1) บริ ษั ท จัด กำรจะเสนอขำยหน่ ว ยลงทุน ตำมจ ำนวนที่ เ พิ่ ม ขึ น้ ของเงิ น ทุน โครงกำรได้ ต่อ เมื่ อ ได้ มี ก ำรจดทะเบี ย น
เปลีย่ นแปลงเงินทุนโครงกำรต่อสำนักงำนแล้ ว
(2.2) กำรขำยหน่วยลงทุนเพิ่มจะต้ องไม่ทำให้ มลู ค่ำทังหมดของหน่
้
วยลงทุนที่เพิ่มมีมูลค่ำเกินกว่ำเงินทุนโครงกำร ทังนี
้ ้ ให้
บริ ษัทจัดกำรใช้ มลู ค่ำที่ตรำไว้ ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณ
(2.3)

รำคำเสนอขำยหน่วยลงทุนต้ องกำหนดตำมมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ณ สิ ้นวันที่เสนอขำยหน่วยลงทุนเพิ่ม

เมื่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ได้ รับจดทะเบียนเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงกำรแล้ ว บริ ษัท
จัดกำรจะแจ้ งกำรดำเนินกำรดังกล่ำวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนทรำบ โดยจะปิ ดประกำศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สถำนที่ทำกำร
ของบริ ษัทจัดกำร และผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี)
(3)
บริ ษัทจัดกำรอำจดำเนินกำรควบรวมกองทุน โดยจะเป็ นกำรควบกองทุนรวมหรื อกำรรวมกองทุนรวมที่อยู่ภำยใต้ กำร
จัดกำรของบริ ษัทจัด กำรเท่ำนั ้น ทั ้งนี ้ บริ ษัทจัด กำรจะสำมำรถดำเนินกำรเพื่อควบรวมกองทุน ได้ ต่อ เมื่อได้ รับมติข องผู้ถือ
หน่วยลงทุน และได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ ในกำรควบรวมกองทุน บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรภำยใต้ หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีกำรตำมที่คณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรื อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศกำหนด เว้ นแต่
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ จะพิจำรณำ
ผ่อนผัน เห็นชอบ ประกำศ กำหนด แก้ ไข เปลีย่ นแปลง หรื อสัง่ กำร เป็ นอย่ำงอื่น
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการควบรวมกองทุน
(1) กองทุนรวมตังแต่
้ สองกองทุนรวมขึ ้นไปภำยใต้ กำรจัดกำรของบริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเพื่อควบรวมกองทุนได้ ต่อเมื่อ
ได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภำยใต้ หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1.1) ได้ รับมติเสียงข้ ำงมำกจำกผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดเป็ นจำนวนหน่วยลงทุนรวมกัน เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของแต่
้
ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน
(1.2) ในกรณีที่มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ออกเสียงน้ อยกว่ำกึ่งหนึง่ ของจำนวนหน่วยลงทุน
ที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของโครงกำรจั
้
ดกำรกองทุนรวม หรื อออกเสียงตังแต่
้ กึ่งหนึ่งขึ ้นไปของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้
แล้ วทังหมดของโครงกำรจั
้
ดกำรกองทุนรวมแต่ไม่ได้ มติโดยเสียงข้ ำงมำกด้ ำนใดด้ ำนหนึง่ เกินกว่ำกึ่งหนึง่ ของจำนวนหน่วยลงทุนที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
หำกบริ ษัทจัดกำรประสงค์จะควบรวมกองทุนต่อไป บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรขอมติครัง้ ใหม่ภำยใน
14 วันนับแต่วนั ประชุมครัง้ แรกหรื อวันที่กำหนดให้ เป็ นวันสุดท้ ำยของกำรรับหนังสือแจ้ งมติจำกผู้ถือหน่วยลงทุนในกำรขอมติครัง้
แรก และได้ รับมติในครัง้ หลังนี ้เกินกึ่งหนึง่ ของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งออกเสียงลงมติ ของแต่ละกองทุนรวมที่
จะควบรวมกองทุน
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ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรต้ องดำเนินกำรตำม (1.2) บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งผลกำรนับมติครัง้ แรกให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบด้ วย
กำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตำมวรรคหนึ่ง บริ ษัทจัดกำรจะกำหนดรำยละเอียดของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมใหม่ หรื อแก้ ไขเพิ่มเติม
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่รับโอน (ถ้ ำมี) พร้ อมทังขอมติ
้
ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพื่อเลิกกองทุนรวมเดิมหรื อกองทุนรวมที่โอนไปในครำวเดียวกัน
ด้ วย
ในกำรควบรวมกองทุนไม่วำ่ จะเป็ นกำรควบรวมระหว่ำงกองทุนปิ ดกับกองทุนปิ ด หรื อกองทุนปิ ดกับกองทุนเปิ ด หำกมีผลให้ เกิด
กองทุนรวมใหม่หรื อกองทุนรวมที่รับโอนเป็ นกองทุนเปิ ด บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรขอมติผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนเพื่อแก้ ไขโครงกำร
จัดกำรกองทุนปิ ดเป็ นโครงกำรจัดกำรกองทุนเปิ ดด้ วย และหำกได้ รับมติโดยเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุนตำมหลักเกณฑ์ใน
(1) ของวรรคหนึง่ บริ ษัทจัดกำรจะถือว่ำได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในกำรแก้ ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนปิ ดเป็ นโครงกำรจัดกำร
กองทุนเปิ ดแล้ ว ทังนี
้ ้ โดยได้ รับยกเว้ นไม่ต้องปฏิบตั ิตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ว่ำด้ วยกำรกำหนดวิธีปฏิบตั ิในกำรขอควำมเห็นชอบเพื่อแก้ ไขประเภทของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม”
(2) ในกำรขอมติจำกผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรส่งหนังสือนั ดประชุมล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 14 วันก่อนวันประชุม หรื อส่ง
หนังสือขอมติลว่ งหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วันก่อนวันที่กำหนดให้ เป็ นวันสุดท้ ำยของกำรรับหนังสือแจ้ งมติจำกผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
เปิ ดเผยข้ อมูลที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควรทรำบเกี่ยวกับกำรควบรวมกองทุนไว้ ในหนังสือนัดประชุม หรื อหนังสือขอมติดงั กล่ำว
(3) ในช่วงระยะเวลำนับแต่วนั ส่งหนังสือนัดประชุมหรื อหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวันที่มีกำรควบรวม กองทุน
บริ ษัทจัดกำรอำจไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื ออำจ
หยุดรับคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่ำวได้ โดยกำรปิ ดประกำศเรื่ องดังกล่ำวไว้ ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริ ษัท จัดกำร
และจัดให้ มีกำรประกำศเรื่ องดังกล่ำวไว้ ณ สถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
ในช่วงระยะเวลำตำมวรรคหนึ่ง บริ ษัทจัดกำรจัดทำรำยงำนแสดงสถำนะกำรลงทุนของวันทำกำรสุดท้ ำยของแต่ละสัปดำห์ของ
กองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และจัดให้ มีรำยงำนดังกล่ำวไว้ ณ ที่ทำกำรและสถำนที่ติดต่อทุกแห่ง
(4) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้ มีกำรควบรวมกองทุนแล้ ว บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรยื่นคำขอรับควำมเห็นชอบต่อสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(5) เมื่อบริ ษัทจัดกำรได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนให้ ทำกำรควบรวมกองทุนแล้ ว บริ ษัทจัดกำรจะบอกกล่ำวกำรควบรวม
กองทุนและกำรแก้ ไขเพิ่มเติม โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม (ถ้ ำมี) ตลอดจนสิทธิ และกำหนดเวลำในกำรใช้ สิทธิ ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรื อกองทุนรวมที่โอน ตำมวิธีกำรดังต่อไปนี ้ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(1) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรำยของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนทรำบเป็ นหนังสือพร้ อมสรุ ปสำระสำคัญของโครงกำร
จัดกำรกองทุนรวมใหม่หรื อกองทุนรวมที่รับโอน วันที่จะควบรวมกองทุน วันเริ่ มทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนโดยระบุวนั เดือน ปี
อย่ำงชัดแจ้ ง และสถำนที่ติดต่อเพื่อสอบถำมหรื อรับข้ อมูลเพิ่มเติม
(2)

ประกำศในหนังสือพิมพ์รำยวันที่มีจำหน่ำยแพร่หลำยในท้ องถิ่นอย่ำงน้ อยสองฉบับเป็ นเวลำ 2 วันติดต่อกัน

ในกรณีที่เป็ นกำรควบรวมกองทุนระหว่ำงกองทุนปิ ดกับกองทุนปิ ด หรื อกองทุนปิ ดกับกองทุนเปิ ด กำรแจ้ งและประกำศตำมวรรค
หนึง่ บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งและประกำศกำรได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนปิ ดเป็ นโครงกำรจัดกำร
กองทุนเปิ ดด้ วย
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(6) เมื่อบริ ษัทจัดกำรได้ มีหนังสือแจ้ งและประกำศกำรควบรวมกองทุนตำมข้ อ (5) แล้ ว บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรตำม
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมเดิมหรื อกองทุนรวมที่โอนในกำรให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรื อกองทุนรวมที่โอนเป็ นผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรื อกองทุนรวมที่รับโอน แล้ วแต่กรณี
สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรื อกองทุนรวมที่โอนซึง่ ออกเสียงคัดค้ ำน หรื อที่ไม่ได้ ออกเสียงในกำรควบรวมกองทุน
บริ ษัทจัดกำรจะจัดให้ มีวิธีกำรในกำรให้ สิทธิ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่ำวในกำรที่จะออกจำกกองทุนรวมก่อนที่กำรควบรวม
กองทุนแล้ วเสร็ จ โดยจะทำกำรแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบทำงไปรษณีย์ และปิ ดประกำศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของ
บริ ษัทจัดกำร และจัดให้ มีประกำศดังกล่ำวไว้ ณ สถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ ในกำรซื ้อขำย
หน่วยลงทุน (ถ้ ำมี)
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ได้ แสดงเจตนำภำยในกำหนดเวลำให้ สิทธิในกำรออกจำกกองทุนรวมก่อนวันที่กำรควบรวมกองทุนแล้ ว
เสร็ จ บริ ษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนได้ มอบหมำยให้ บริ ษัทจัดกำรดำเนินกำรให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็ นผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรื อกองทุนรวมที่รับโอนได้
(7) บริ ษัทจัดกำรจะจัดส่งหนังสือแจ้ งสถำนะกำรเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรื อ กองทุนรวมที่รับโอนไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรื อกองทุนรวมที่รับโอนโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่ควบรวมกองทุน
แล้ วเสร็ จ
(4) เมื่อสิ ้นสุดกำหนดระยะเวลำกำรได้ รับสิทธิ ประโยชน์ทำงภำษี ของผู้ลงทุนกองทุ นรวมหุ้นระยะยำว ตำมที่หน่วยงำนที่มี
อำนำจตำมกฎหมำยประกำศกำหนดแล้ ว บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทโครงกำรจำกกองทุนรวมหุ้น
ระยะยำว ไปเป็ นกองทุนรวมตรำสำรแห่งทุน พร้ อมทังด
้ ำเนินกำรเปลี่ยนชื่อกองทุนรวม โดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรำยแล้ ว
29.

การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :

29.1 สำนักงำนอำจเพิกถอนกำรอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
้
ดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป หำกปรำกฏว่ำ บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคล
เดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของ
้
กองทุนรวมนัน้ เว้ นแต่เข้ ำข้ อยกเว้ นตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
29.2 เมื่อปรำกฏว่ำกองทุนเปิ ดใดมีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นดังนี ้
(1) มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ขำยได้ แล้ วทังหมดโดยค
้
ำนวณตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่ำ 50 ล้ ำนบำท
ในวันทำกำรใด และบริ ษัทจัดกำรประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนัน้
(2) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่ำ 35 รำยในวันทำกำรใด
(3) ในกรณีที่มีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) มีกำรขำยคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึง่ เกินกว่ำสองในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
(ข) มียอดรวมกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำ 5 วันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจำนวนเกินกว่ำ
สองในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
29.3 เมื่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรั พย์ สัง่ ให้ บริ ษัทจัดกำรเลิกกองทุนเปิ ด ในกรณีที่บริ ษัท
จัดกำรกระทำกำร หรื องดเว้ นกระทำกำรจนก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่กองทุนเปิ ด หรื อไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ ำที่ของตน
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29.4 เมื่อได้ รับควำมเห็นชอบตำมมติเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกัน เกินกึ่งหนึง่ ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้
เเล้ วทังหมดของโครงกำรจั
้
ดกำร
29.5 ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรได้ รับคำสัง่ ให้ เลิกกองทุนจำกหน่วยงำนที่มีอำนำจตำมกฎหมำย อำทิเช่น สำนักงำน คณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คำสัง่ ศำล คำสัง่ อนุญำโตตุลำกำร และหรื อกรณีปรำกฏ เหตุกำรณ์อื่นใดตำมที่ระบุไว้ ใน
โครงกำรนี ้
เงื่อนไขพิเศษ :- สำหรับเงื่อนไขกำรเลิกกองทุนรวมในข้ อ 29.2 บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ เว้ นแต่กรณีที่คณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่
มีอำนำจตำมกฎหมำยได้ แก้ ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกำศ กำหนด สัง่ กำร เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผัน เป็ นอย่ำงอื่น บริ ษัท
จัดกำรจะดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมนัน้ โดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และไม่ถือเป็ นกำรแก้ ไขเพิ่มเติม
โครงกำร
30.

การดาเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :

เว้ นแต่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์จะพิจำรณำแก้ ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกำศ กำหนด สัง่ กำร
เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่ำงอื่น ในกรณีที่มีเหตุจำเป็ นและสมควรสำหรับกำรเลิกกองทุน บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังนี ้
30.1 กรณีที่ทรำบกำหนดกำรเลิกกองทุนล่วงหน้ ำ
กรณีที่ทรำบกำหนดกำรเลิกกองทุนล่วงหน้ ำ บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังนี ้
(1) แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบโดยทำงไปรษณีย์ ลงทะเบียน และจ ะ
กระทำกำรด้ วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ ประชำชนรับทรำบข้ อมูลในเรื่ องดังกล่ำวก่อนวันเลิกกองทุนเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำร เช่น
ประกำศในหนังสือพิมพ์รำยวันท้ องถิ่น เป็ นต้ น
(2) แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ทรำบ ก่อนวัน
เลิกกองทุนเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำร
(3) จำหน่ำยทรัพย์สนิ ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝำกประเภทกระแสรำยวัน เงินฝำกประเภทออมทรัพย์ และตัว๋ สัญญำ
ใช้ เงินที่มีกำหนดระยะเวลำใช้ เงินคืนเมื่อทวงถำม ให้ เสร็ จสิ ้นก่อนวันเลิกกองทุน
30.2 กรณีที่ไม่ทรำบกำหนดกำรเลิกกองทุนล่วงหน้ ำ
กรณีที่ไม่ทรำบกำหนดกำรเลิกกองทุนล่วงหน้ ำ ดังเช่นกรณีที่ปรำกฏเหตุตำม ข้ อ 29.2 บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังนี ้
(1) ยุติกำรรั บค ำสัง่ ซือ้ และคำสัง่ ขำยคืน หน่วยลงทุนตัง้ แต่วัน ทำกำรที่ปรำกฏเหตุต ำมข้ อ 29.2 ในกรณี ที่บ ริ ษัทจัดกำร
พิจำรณำใช้ สทิ ธิหรื อประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
(2) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบว่ำบริ ษัทจะดำเนินกำรกำรโอนย้ ำยกำรลงทุนภำยใน 5
วันทำกำร เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ตำมข้ อ 29.2 โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทังแจ้
้ งเป็ นหนังสือให้ สำนักงำนทรำบ ทังนี
้ ้ ภำยใน 3
วันทำกำรนับแต่วนั ทำกำรที่ปรำกฏเหตุตำมข้ อ 29.2
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรโอนย้ ำยกำรลงทุนดังกล่ำวข้ ำงต้ น เฉพำะกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงเจตนำไว้ ในใบจองซื ้อ
หน่วยลงทุนหรื อใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนว่ำประสงค์จะโอนย้ ำยกำรลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยำวอื่น เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ตำม
ข้ อ 29.2
(3) จำหน่ำยหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่ำวภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ทำกำรที่ปรำกฏเหตุตำม
29.2 เพื่อรวบรวมเงินเท่ำที่สำมำรถกระทำได้ และชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มิได้ แสดงเจตนำโอนย้ ำยกำร
ลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยำวอื่นโดยอัตโนมัติ
(4) ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มิได้ แสดงเจตนำโอนย้ ำยกำรลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยำวอื่นตำม
สัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ ตำม (3) ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภำยใน 10 วันทำกำรนับแต่วนั ทำกำรที่ปรำกฏเหตุตำมข้ อ 29.2 และ
เมื่อได้ ดำเนินกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแล้ วให้ ถือว่ำเป็ นกำรเลิกกองทุน เปิ ดนัน้
เมื่อได้ ดำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งแล้ ว หำกมีหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินคงเหลืออยู่จำกกำรดำเนินกำรตำม (3) ให้ บริ ษัทจัดกำร
กองทุนรวมดำเนินกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำร
ชำระบัญชีของกองทุนรวม
31.

การชาระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ :

เมื่อเลิกโครงกำรแล้ วบริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ จะพิจำรณำแก้ ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกำศ กำหนด สัง่ กำร เห็นชอบ
และ/หรื อผ่อนผัน เป็ นอย่ำงอื่น
(1) บริ ษัทจัดกำรจะจัดให้ มีกำรชำระบัญชี โดยจะแต่งตังผู
้ ้ ชำระบัญชีที่ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์เห็นชอบ เพื่อดำเนินกำรคิดคำนวณ รวบรวมทรัพย์สนิ จัดทำบัญชี ชำระหนี ้สิน จำหน่ำยและแจกจ่ำยทรัพย์สินแก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุน รวมทัง้ ทำกำรอย่ำงอื่นตำมแต่จำเป็ นเพื่อชำระบัญชีของกองทุนให้ เสร็ จสิ ้น โดยจะเป็ นไปตำมหลัก เกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศ กำหนด สัง่ กำร ผ่อนผัน และ/หรื อเห็นชอบ
(2) เมื่อชำระค่ำใช้ จ่ำย ค่ำธรรมเนียม ค่ำภำระติดพัน เงินค่ำตอบแทนในกำรชำระบัญชี และหนี ้สินทังหมดของกองทุ
้
นเสร็ จ
สิ ้น ผู้ชำระบัญชีจะดำเนินกำรเฉลี่ยคืนเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตำมมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ เท่ำที่คงเหลืออยู่ตำมสัดส่วนจำนวน
หน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถืออยูต่ ำมหลักฐำนที่ปรำกฏอยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน
(3) ในกรณีที่เจ้ ำหนี ้ของกองทุนไม่ได้ ยื่นคำทวงหนี ้แก่ผ้ ชู ำระบัญชี หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มำรับเงินหรื อทรัพย์สิน หรื อไม่ยื่น
เช็คต่อธนำคำรเพื่อให้ ใช้ เงินตำมเช็คที่ได้ รับเนื่องจำกกำรแจกจ่ำยทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ผู้ชำระบัญชีจะดำเนินกำร
วำงเงินตำมจำนวนหนี ้หรื อจำนวนเงินตำมเช็ค หรื อทรัพย์สินอื่น รวมทังวำงเงิ
้
นประกันค่ ำฤชำธรรมเนียมไว้ ณ สำนักงำนวำง
ทรัพย์ตำมกฎหมำย กฏข้ อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับกำรวำงทรัพย์ และจะแจ้ งเป็ นหนังสือให้ เจ้ ำหนี ้หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ มีชื่อ
ปรำกฎในบัญชีและเอกสำรหลักฐำนของกองทุนทรำบถึงกำรวำงเงินหรื อทรัพย์สินดังกล่ำวโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
หรื อโดยวิธีอื่นที่มี หลักฐำนกำรตอบรับ อีกทัง้ ยังจะดำเนินกำรใด ๆ ตำมควำมจำเป็ นเพื่ อให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เป็ นผู้มีสทิ ธิถอนเงินหรื อทรัพย์สนิ ที่วำงไว้ ซึง่ เจ้ ำหนี ้หรื อผู้ถือหน่วยมิได้ เรี ยกเอำภำยใน 10 ปี นับ
แต่วนั ถัดจำกวันที่ได้ รับคำบอกกล่ำวกำรวำงเงินหรื อทรัพย์สนิ ในฐำนะที่เป็ นทรัพย์สนิ คงค้ ำงของกองทุน
(4) ผู้ชำระบัญชีจะต้ องชำระบัญชีให้ เสร็ จสิ ้นภำยใน 90 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันเลิกกองทุน และเมื่อชำระบัญชีเสร็ จสิ ้นแล้ ว
ผู้ช ำระบัญ ชี จ ะท ำกำรยื่ น ค ำขอจดทะเบี ย นเลิ ก กองทุ น พร้ อมทัง้ จัด ส่ง รำย งำนผลกำรช ำระบัญ ชี ต ำมแบบที่ ส ำนัก งำน
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คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศกำหนด ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ภำยใน 30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันชำระบัญชีเสร็ จสิ ้น เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่มำรับเงินหรื อทรัพย์สิน
หรื อไม่ยื่นเช็คแก่ธนำคำรเพื่อให้ ใช้ เงินตำมเช็คที่ได้ รับเนื่องจำกกำรแจกจ่ำยทรัพย์สนิ ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ผู้ชำระบัญชีสำมำรถ
ยื่นคำขอจดทะเบียนเลิก กองทุนได้ เมื่อพ้ นกำหนด 6 เดือนนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันชำระบัญชีเสร็ จสิ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ ต้ องไม่เกินหนึ่งปี
นับ ตัง้ แต่วัน ถัด จำกวัน ช ำระบัญ ชี เ สร็ จ สิน้ เว้ น แต่มี เ หตุผลจ ำเป็ นและสมควรโดยต้ อ งได้ รั บ ควำมเห็น ชอบจำกสำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ด้วย และหำกปรำกฏว่ำยังมีทรัพย์สินคงค้ ำงอยู่ ผู้ชำระบัญชีจะจัดกำรโอน
ทรัพย์สนิ ดังกล่ำวให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
32.

อื่น ๆ :

32.1 บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรแก้ ไข เปลีย่ นแปลง เพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนหรื อวิธีกำรจัดกำรตำมที่เห็นสมควร
ในกรณีที่สว่ นรำชกำรต่ำง ๆ เช่น คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ กระทรวงกำรคลัง และ/หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่มีอำนำจตำมกฎหมำย ได้ มีกำรปรับเปลี่ยน แก้ ไขเพิ่ม /ลด
ประกำศกำหนด เห็นชอบ สัง่ กำร ผ่อนผันในเรื่ องต่ำงๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิ ประโยชน์ทำงภำษี และ/หรื อหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
วิธีกำรจัดตัง้ จัดกำร และ/หรื อวิธีกำรบริ หำรจัดกำรกองทุนไม่ว่ำจะเป็ นเรื่ องของกฎหมำย ประกำศ ข้ อกำหนด ระเบียบปฏิบตั ิ
เงื่ อ นไข หรื อ รำยละเอี ย ดต่ำ งๆ ฯลฯ ทัง้ นี ้ โดยถื อ ว่ำ ได้ รั บ ควำมเห็ น ชอบจำกผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ทุก รำยแล้ ว ทัง้ นี ก้ ำรแก้ ไ ข
เปลีย่ นแปลงเพิ่มเติมดังกล่ำว จะต้ องเป็ นไปตำมที่สำนักงำนประกำศกำหนด เห็นชอบ ผ่อนผัน สัง่ กำร ให้ สำมำรถกระทำได้
32.2 กำรลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำวเพื่อให้ ได้ สิทธิประโยชน์ทำงภำษี ผู้ลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องปฏิบตั ิตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขตำมที่กฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ถ้ ำมี) กำหนด
หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
กำรลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำว ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิได้ รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ดำเนินกำรตำม
เงื่อนไขที่กฎหมำยภำษี อำกรกำหนดไว้ ครบถ้ วนแล้ ว ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีหน้ ำที่ดงั ต่อไปนี ้
1)

ศึกษำคูม่ ือภำษี อำกร – กองทุนรวมหุ้นระยะยำว และหนังสือชี ้ชวนเสนอขำยหน่วยลงทุนให้ ชดั เจนก่อนตัดสินใจลงทุน

2)

ตรวจสอบกำรลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำวของตนเองให้ เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมำยภำษี อำกร

3) แสดงข้ อมูลกำรลงทุนต่อกรมสรรพำกร และดำเนินกำรเสียภำษี ในกรณีที่มีกำรขำยคืนหน่วยลงทุน หรื อมีกำรลงทุนที่ไม่
เป็ นไปตำมเงื่อนไขในกำรได้ รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี ที่กำหนดไว้ ในกฎหมำย
32.3

กำรเปลีย่ นแปลงประเภทกองทุน

เมื่อสิ ้นสุดกำหนดระยะเวลำกำรได้ รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี ของผู้ลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยำว ตำมที่หน่วยงำนที่ มีอำนำจตำม
กฎหมำยประกำศ กำหนดแล้ ว บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทโครงกำรจำกกองทุนรวมหุ้นระยะยำว ไป
เป็ นกองทุนรวมตรำสำรแห่งทุน พร้ อมทังด
้ ำเนินกำรเปลีย่ นชื่อกองทุนรวม โดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนทุก
รำยแล้ ว
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32.4

กำรบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกำรจัดกำรกองทุนรวมหุ้นระยะยำว บริ ษัทจัดกำรจะบันทึกบัญชี เงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องประกำศกำหนด
32.5

หนังสือรับรองกำรซื ้อหน่วยลงทุน

บริ ษัทจัดกำรจะจัดทำและจัดส่งหนังสือรับรองกำรซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำวโดยมีรำยกำรตำมหลักเกณฑ์ ที่
สมำคมบริ ษัทจัดกำรลงทุน และ/หรื อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องประกำศกำหนด โดยจะ
นำส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ซื ้อหน่วยลงทุนภำยในปี 2559 เท่ำนัน้
32.6 หนังสือรับรองกำรโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำวภำยใต้ กำรบริ หำรจัดกำรของบริ ษัทจัดกำรที่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนขำยคืน เพื่อไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวอื่น
บริ ษัทจัดกำรจะจัดทำและจัดส่งหนังสือรับรองกำรโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำว โดยมีรำยกำ รตำมหลักเกณฑ์ที่
สมำคมบริ ษัทจัดกำรลงทุน และ/หรื อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องประกำศกำหนด ทังนี
้ ้ บริ ษัท
จัดกำรจะจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภำยในระยะเวลำที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด และจัดส่งให้ เฉพำะผู้
ถือหน่วยลงทุนที่ซื ้อหน่วยลงทุนภำยในปี 2559 เท่ำนัน้
32.7

กำรกู้ยืมเงินหรื อกำรทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซื ้อคืน

ในกรณีที่กองทุนรวมเปิ ดมีเหตุจำเป็ นต้ องบริ หำรสภำพคล่องเป็ นกำรชัว่ ครำว บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมอำจกู้ยืมเงินหรื อเข้ ำทำ
ธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซื ้อคืนในนำมของกองทุนรวมได้ ตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1)
นัน้

คูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึง่ ต้ องเป็ นบุคคลประเภทสถำบัน โดยบุคคลดังกล่ำวต้ องไม่ใช่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมเปิ ด

(2)

ระยะเวลำกำรชำระหนี ้ตำมสัญญำกู้ยืมเงินหรื อธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซื ้อคืนต้ องไม่เกินเก้ ำสิบวัน

(3) อัตรำส่วนกำรกู้ยืมเงินและกำรทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซื ้อคืน ณ สิ ้นวันใด เมื่อรวมกันแล้ วต้ องไม่เกินร้ อยละสิบ
ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้ นแต่กำรเกินอัตรำส่วนดังกล่ำวมิได้ เกิดจำกกำรกู้ยืมเงินหรื อกำรทำธุรกรรมกำรขำย
โดยมีสญ
ั ญำซื ้อคืนเพิ่มเติม
(4) ในกรณีของกำรทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซื ้อคืน ต้ องใช้ สญ
ั ญำมำตรฐำนที่กำหนดโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี ้
ไทยหรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน)
32.8 บริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนหรื อแสวงหำประโยชน์เพื่อกองทุนจำกหลักทรัพย์ สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ ทรัพย์สินอื่น ขำย
หลักทรัพ ย์โดยที่ยงั ไม่มีหลักทรัพย์นั ้นอยู่ใ นครอบครอง ก่อภำระผูกพัน หรื อหำดอกผลหรื อแสวงหำผลประโยชน์โดยวิธีอื่น
แล้ วแต่กรณี อย่ำงรัดกุมและสอดคล้ องกับนโยบำยกำรลงทุน วัตถุประสงค์ของกองทุน ลักษณะของผู้ลงทุน รวมทั ้งอยู่บนหลัก
ของกำรกระจำยควำมเสี่ยง โดยจะเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ประกำศกำหนด
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32.9

กำรดำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุน

ในกรณีที่บริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนตำมนัยข้ อ 4 ของประกำศคณะกรรมกำรก.ล.ต. ว่ำด้ วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับกำรดำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนและกำรทำประกันภัยควำมรับผิดของบริ ษัทจัดกำร บริ ษัทจัดกำรจะเปลี่ยนให้ บริ ษัท
จัดกำรรำยอื่นเข้ ำจัดกำรกองทุนรวมแทน ด้ วยวิธีขอรับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน หรื อขอมติโดยเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่ง
คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมภำยในสิบห้ ำวันนับแต่
วันที่บริ ษัทจัดกำรรู้ หรื ออำจรู้ ถึงกำรไม่สำมำรถดำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่ำว ทังนี
้ ้ หำกมีเหตุจำเป็ นและสมควร บริ ษัท
จัดกำรอำจขอให้ สำนักงำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได้ โดยกำรคัดเลือกบริ ษัทจัดกำรรำยใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็ นสำคัญ และในกรณีที่มีคำ่ ใช้ จ่ำยเกิดขึ ้นจำกกำรเปลีย่ นบริ ษัทจัดกำร บริ ษัทจัดกำรจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำว หำก
บริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่กำหนด บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเลิกกองทุนรวมต่อไป
32.10 กำรกำหนดเหตุเพิ่มเติมกรณีไม่ขำยหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซื ้อ หรื อคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน หรื อกำร
หยุดรับคำสัง่ ซื ้อ / คำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน
เพื่อเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยให้ เท่ำเทียมกัน บริ ษัทจัดกำรอำจไม่ ขำยหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ตำมคำสัง่ ซื ้อ หรื อคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ / คำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ในกรณีตอ่ ไปนี ้
กรณีที่บริ ษัทจัดกำรอยู่ระหว่ำงกำรใช้ สิทธิในกำรงดคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื่องมำจำก ไม่สำมำรถ
คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนได้ อย่ำงเป็ นธรรมและสมเหตุสมผลตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 24.1 เงื่อนไขพิเศษ 4. “กำรหยุด
คำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ”


32.11 ผู้ที่ได้ รับมอบหมำยกำรจัดกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
บริ ษัทจัดกำรขอแต่งตังผู
้ ้ ที่ได้ รับมอบหมำยกำรจัดกำรลงทุนในต่ำงประเทศดังนี ้
-- ยังไม่แต่งตัง้ -บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตังและ/หรื
้
อเปลี่ยนแปลงบุคคล คณะบุคคล และ/หรื อนิติบคุ คลเพื่อเป็ นผู้ที่ได้ รับมอบหมำย
กำรจัดกำรลงทุนในต่ำงประเทศในภำยหลัง โดยไม่ถือว่ำเป็ นกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำร ทัง้ นี ้ กำรแต่งตังดั
้ งกล่ำวจะต้ องเป็ นไป
ตำมข้ อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และบริ ษัทจัดกำรจะแจ้ งกำรแต่งตังหรื
้ อยกเลิกกำรแต่งตังผู
้ ้ ที่ได้ รับมอบหมำย
กำรจัดกำรลงทุนในต่ำงประเทศให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบทุกครัง้
32.12 กำรกำหนดเหตุเพิ่มเติมกรณีไม่ข ำยหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซื ้อ หรื อคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน หรื อกำร
หยุดรับคำสัง่ ซื ้อ / คำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน
เพื่อเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยให้ เท่ำเทียมกัน บริ ษัทจัดกำรอำจไม่ขำยหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ตำมคำสัง่ ซื ้อ หรื อคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ / คำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ในกรณีตอ่ ไปนี ้
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กรณีที่บริ ษัทจัดกำรอยู่ระหว่ำงกำรใช้ สิทธิในกำรงดคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื่องมำจำกไม่สำมำรถคำนวณ
มูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนได้ อย่ำงเป็ นธรรมและสมเหตุสมผลตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 24.1 เงื่อนไขพิเศษ 4. “กำรหยุดคำนวณและ
ประกำศมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ”
32.13 ตัวแทนเก็บรักษำทรัพย์สนิ และ/หรื อผู้รับฝำกทรัพย์สนิ
บริ ษัทจัดกำรอำจแต่งตังตั
้ วแทนเก็บรักษำทรัพย์สิน และ/หรื อผู้รับฝำกทรัพย์สินที่มีคุณสมบัติเป็ นไปตำมประกำศสำนักงำนว่ำ
ด้ วยคุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็ นตัวแทนเก็บรักษำทรัพย์สิน และ/หรื อผู้รับฝำกทรัพย์สิน โดยไม่ถือว่ำ
เป็ นกำรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โครงกำร ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จัด กำรจะแจ้ ง กำรแต่ง ตัง้ หรื อ ยกเลิก กำรแต่ง ตัง้ บุค คลดัง กล่ำ วให้ สำนั กงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบทุกครัง้
32.14 บริ ษัทจัดกำรอำจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจำกบุคคลที่เป็ นผู้ให้ บริ กำร อันเนื่องมำจำกกำรใช้ บริ กำรของ
บุคคลดังกล่ำวในกำรจัดกำรกองทุนได้ แต่ต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้ นนต้
ั ้ องเป็ นทรัพย์สนิ ที่มีมลู ค่ำในทำงเศรษฐกิจและต้ องเกี่ยวกับบทบำทโดยตรงของควำมเป็ น
กองทุนตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้ องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นว่ำบริ ษัทจัดกำรใช้ บริ กำรของบุคคลนันบ่
้ อยครั ง้ เกิ นควำมจำเป็ นเพื่อให้ กองทุนได้ รับ
ประโยชน์จำกบุคคลดังกล่ำว (churning)
ในกำรจัดสรรผลประโยชน์ตำมวรรคหนึง่ ให้ แก่กองทุนที่อยูภ่ ำยใต้ กำรบริ หำรจัดกำรของบริ ษัทจัดกำร บริ ษัทต้ องกระทำด้ วยควำม
เป็ นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อำจมีไว้ ได้ ของกองทุนนันด้
้ วย
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ กำรรับผลประโยชน์ดงั กล่ำวไว้ ในรำยงำนรอบปี บัญชี และในกรณีที่เป็ นกองทุนรวม
เปิ ด จะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวไว้ ในรำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดือนด้ วย
32.15 บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และ/หรื อแก้ ไขวิธีกำรจัดส่งเอกสำร ข้ อมูล หรื อรำยงำน
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่ำงไปจำกเดิม อำทิเช่น บริ ษัทจัดกำรอำจพิจำรณำจัดส่งเอกสำร ข้ อมูล
หรื อรำยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่ำนระบบเครื อข่ำยอินเตอร์ เนตของบริ ษัท
จัดกำร หรื อ กำรจัดส่งข้ อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็ นต้ น และ/หรื อจัดส่งให้ ในรู ปแบบข้ อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์อื่น หรื อ
วิธีกำรอื่นใดตำมที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงควำมจำนงไว้ แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ สำหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้ รับผ่ำน
ทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อวิธีกำรอื่นใด ตำมที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงควำมจำนงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถใช้ แทน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตำมปกติได้
อนึ่ง กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงควำมจำนงในกำรรับเอกสำร ข้ อมูล หรื อรำยงำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับกองทุนตำมวิธีใดวิธีหนึ่ง
ข้ ำงต้ น บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ที่จะจัดส่งเอกสำร ข้ อมูล หรื อรำยต่ำง ๆ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตำมวิธีที่ได้ แสดงควำมจำนงไว้
เท่ำนัน้ จนกว่ำจะมีคำสัง่ เปลี่ยนแปลงเป็ นอย่ำงอื่น ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่ำได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับ
กองทุนครบถ้ วน ตำมวิธีหรื อช่องทำงที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงควำมจำนงไว้ กบั บริ ษัทจัดกำร
32.16 กองทุนนี ้ไม่ได้ จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภำยใต้ กฎหมำยกำรลงทุนของบริ ษัทของประเทศสหรัฐอเมริ กำ ค.ศ.
1940 และตำมที่แก้ ไขเพิ่มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรื อกฎระเบียบอื่นใดใน
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ลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริ กำ เว้ นแต่จะกำหนดไว้ เป็ นอย่ำงอื่นในโครงกำร และหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ไม่ได้ จด
ทะเบียนภำยใต้ กฎหมำยหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กำ ค.ศ. 1933 และตำมที่แก้ ไขเพิ่มเติม (United States Securities
Act of 1933 (as amended)) หรื อกฎระเบียบอื่นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริ กำ เว้ นแต่จะกำหนดไว้ เป็ นอย่ำง
อื่นในโครงกำร
ด้ วยเหตุดงั กล่ำว บริ ษัทจัดกำรจะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริ กำ ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กำ หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กำครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนให้ กับคนสหรัฐอเมริ กำ (“US Person”) ตำมควำมหมำยที่
กำหนดไว้ ใน Regulation S ซึ่งออกภำยใต้ กฎหมำยหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กำ ค.ศ. 1933 (ซึ่งควำมหมำยคำว่ำ “US
Person” อำจมีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมเป็ นครำวๆ) ไม่วำ่ ทำงตรงและทำงอ้ อม นอกจำกนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อำจโอนหน่วยลงทุนให้ แก่
US Person ดังนัน้ บริ ษัทจัดกำรจะไม่รับลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุน หำกกำรโอนนันเป็
้ นกำรโอนหรื อจำหน่ำยให้ แก่ US
Person
ดังนัน้ ผู้ลงทุนหรื อผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้ วแต่กรณี) จะต้ องแสดงตนในเวลำที่จองซื ้อหรื อในเวลำลงทะเบียนรับโอนหน่วยลงทุน
(แล้ วแต่กรณี) ว่ำตนมิใช่ US Person และมิได้ เปิ ดบัญชีซื ้อขำยหน่วยลงทุนเพื่อหรื อในนำมของ US Person
ผู้ลงทุนหรื อผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้ วแต่กรณี) จัดหำข้ อมูลเกี่ยวกับ US Person และควรปรึกษำกับนักกฎหมำยของตนว่ำตนเข้ ำ
ลักษณะเป็ น US Person หรื อไม่
32.17 ข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน
1. กำรถือหน่วยลงทุนที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะถือได้ ในแต่ละกองทุนรวมต้ องไม่เกินหนึง่ ในสำม ของจำนวน
หน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม
2. กำรถือหน่วยลงทุนตำมข้ อ 1 ให้ มีข้อยกเว้ นได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) กรณียกเว้ นให้ ถือหน่วยลงทุนได้ โดยไม่จำกัดสัดส่วนสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี ้
(ก) กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ ำรำชกำร
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนกำรออมแห่งชำติ
(ง) กองทุนบำเหน็จบำนำญแห่งชำติ
(จ) กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
(ช) กองทุนต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะตำม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื่นใดที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับกองทุนตำม (ก) ถึง (ฉ)
(ฌ) นิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยไทยนอกเหนือจำก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภำยใต้ บงั คับต้ องเสียภำษี เงินได้ นิติบคุ คล เช่น
ธนำคำรออมสิน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรื อวัด เป็ นต้ น
(ญ) บุคคลอื่นที่ได้ รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำนเมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร
(2) กรณีที่มีเหตุจำเป็ นและสมควรอื่นใดให้ ผอ่ นคลำยสัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอำจถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัด
กำรถือหน่วยลงทุนตำมข้ อ 1 ได้ แต่ไม่เกินร้ อยละห้ ำสิบของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
โดยได้ รับกำรผ่อนผันจำก
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สำนักงำน ทังนี
้ ้ ในกำรผ่อนผันดังกล่ำว ให้ สำนักงำนพิจำรณำถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่ำวเป็ น
สำคัญ
เงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่ว ยลงทุน ต้ องมีสำระสำคัญอย่ำงน้ อย
ดังต่อไปนี ้
(1)
บริ ษัทจัดกำรหรื อนำยทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธกำรโอนหน่วย ลงทุน ในกรณีที่กำรถือหน่วยลงทุนของบุคคล
ใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน
(2)
กำรจำกัดสิทธิรับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสำระสำคัญดังต่อไปนี ้
(ก)
บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน จะถูกจำกัดสิทธิรับเงินปั นผลใน
ส่วนที่ถือเกินนัน้ เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. กำรเกินสัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุนมิได้ เกิดจำกกำรได้ หน่วยลงทุนมำเพิ่มเติม
2. กำรเกินสัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีข้อยกเว้ นข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนตำมข้ อ 2
(ข) บริ ษัทจัดกำรจะยกเงินปั นผลส่วนที่ถกู จำกัดสิทธิตำม (ก) ให้ เป็ นรำยได้ ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรเพื่อยกเงินปั นผลให้ เป็ นรำยได้ ของแผ่นดิน บริ ษัทจัดกำรจะจัดทำบัญชีและแยกเงินปั นผลส่วน
ดังกล่ำวออกจำกทรัพย์สนิ อื่นของกองทุนรวม โดยไม่นำมำรวมคำนวณเป็ นมูลค่ำทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
(3) กรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะไม่นบั คะแนน
เสียงส่วนที่เกินกว่ำหนึง่ ในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม
บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ ไม่เกินหนึ่งในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของ
้
กองทุนรวม ยกเว้ นในกรณีเข้ ำข้ อยกเว้ นตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ว่ำด้ วยเรื่ องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจำกัดกำรถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ ำที่ของบริ ษัทจัดกำร
32.18 หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
กำรดำเนินกำรใดที่โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรื อกฎหมำยกำหนดให้ ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หำกบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมได้
ดำเนินกำรไปตำมมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ รับมำโดยชอบแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงเห็
้
นชอบให้ ดำเนินกำรดังกล่ำวและมีผล
ผูกพันตำมมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ ดำเนินกำรใดอันเป็ นกำรขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำย ให้ ถือว่ำมตินนเสี
ั ้ ยไป
ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติเพื่อแก้ ไขข้ อผูกพันในเรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ ต้ องได้ รับมติโดยเสียง
ข้ ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึง่ ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
ของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนัน้ เว้ นแต่กรณีทกี่ องทุนรวมมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน กำรขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องเป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี ้ด้ วย
(1) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้ รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ำกัน
ให้ ได้ รับมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้ รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ ของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ำกรณีใด ให้ ได้ รับมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วย
ลงทุนชนิดที่ได้ รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ ของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง่ ให้ ได้ รับมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้ รับผลกระทบ
เกินกึ่งหนึง่ ของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้
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32.19 กำรจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน กำรโอนหน่วยลงทุน และข้ อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ ำที่จดั ให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตำมหลักเกณฑ์ที่ออกตำมมำตรำ 125(5) แห่งพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้ สนั นิษฐำนไว้ ก่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้ อง และกำรชำระเงินหรื อทรัพย์สินอื่น รวมทังกำรให้
้
สิทธิหรื อกำรจำกัดสิทธิใดๆ
แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏรำยชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หำกได้ กระทำตำมข้ อกำหนดในโครงกำรหรื อตำมกฎหมำยแล้ ว
ให้ ถือว่ำบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ ำที่แล้ ว
บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมมีอำนำจปฎิเสธกำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่กำรถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุ นตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ ำที่ของ
บริ ษัทจัดกำร
32.20 เพื่อให้ เป็ นไปตำมพันธะผูกพันและกฎหมำยที่มีผลบังคับใช้ ต่อกำรประกอบกิจกำรของบริ ษัทจัดกำรหรื อกลุม่ ยูโอบี อำทิ
เช่น ข้ อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมำยภำษี ตำ่ งประเทศในลักษณะเดียวกันตำมที่ระบุในข้ อ 32.21หรื อในกรณีที่บริ ษัทจัดกำร
หรื อกลุ่มยูโอบีมีควำมประสงค์กำหนดนโยบำยหรื อแนวกำรดำเนินธุรกิจอันเป็ นผลสืบเนื่องจำกพันธะผูกพันหรื อกฎหมำยดังกล่ำว
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรกำหนดเงื่อนไขสำหรับกำรเปิ ดบัญชีและกำรทำธุรกรรมตำมหลักเกณฑ์ และ/หรื อนโยบำยของบริ ษัท
จัดกำร และกลุม่ ยูโอบีตำมที่เห็นสมควร โดยบริ ษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ลู งทุนทรำบไว้ ณ ที่ทำกำรของบริ ษัทจัดกำร
32.21 ข้ อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมำยภำษี ตำ่ งประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กำได้ ออกกฎหมำยที่เรี ยกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรี ยกว่ำ
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบับดังกล่ำวกำหนดให้ สถำบันกำรเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติอเมริ กนั
นอกประเทศสหรัฐอเมริ กำ (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รำยงำนข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยูใ่ นบังคับต้ องเสีย
ภำษี ให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กำ (ซึง่ รวมถึงบุคคลธรรมดำ/นิติบคุ คล สัญชำติอเมริ กนั ผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยู่ถำวรในสหรัฐอเมริ กำ และผู้
ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทำงภำษี ในสหรัฐอเมริ กำ) ซึ่งเปิ ดหรื อมีไว้ กับ FFI นัน้ นอกจำกนี ้ยังปรำกฎด้ วยว่ำในปั จจุบนั มีรัฐบำลในหลำย
ประเทศกำลังดำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ ำยคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรี ยก
FATCA และกฎหมำยดังกล่ำวว่ำ “กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดกำรถือว่ำเป็ น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึง่ ถูกกำหนดให้ ต้องเข้ ำผูกพันตนกับหน่วยงำนสรรพำกร
ของประเทศสหรัฐอเมริ กำโดยมีหน้ ำที่ต้องรำยงำนข้ อมูลและธุรกรรมทำงกำรเงินของบุคคลสัญชำติอเมริ กนั และบุคคลที่มีลกั ษณะตำม
หลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้ ำที่ในกำรตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ ำเพื่อหำควำมสัมพันธ์ ของลูกค้ ำกับประเทศสหรัฐอเมริ กำ และรวมถึง
หน้ ำที่ในกำรกำหนดให้ ลกู ค้ ำบำงประเภทต้ องจัดทำเอกสำรยืนยันตนตำมหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภำยใต้ ข้อกำหนดของ FATCA หำกกองทุนรวมใดไม่เข้ ำผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่ำวคือ มีสถำนะเป็ น
Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
้
รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรำ 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจำกรำยได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจำกกำรขำยทรัพย์สินทำงกำรเงิน
ในประเทศสหรัฐอเมริ กำ (เงินลงทุนทำงตรง) ซึ่งจะเริ่ มต้ นตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงินลงทุนทำงอ้ อมใน
ทรัพย์สนิ ทำงกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กำ (Pass-thru) ซึ่งอำจรวมถึงเงินฝำกและเงินลงทุนกับสถำบันกำรเงินอื่นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริ กำ ซึง่ จะเริ่ มต้ นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA กำหนดให้ สถำบันกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กำและ FFI ที่
เข้ ำร่วมผูกพันตนตำมข้ อกำหนดของ FATCA (ซึง่ รวมถึงธนำคำรและสถำบันกำรเงินในประเทศไทย ผู้รับฝำกทรัพย์สิน ผู้สนับสนุน
กำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ ำที่ดำเนินกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำยดังกล่ำวก่อนชำระให้ กับกองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
กองทุนเปิ ด Big Cap ปั นผล หุ้นระยะยำว

93

(2) ธนำคำรและสถำบันกำรเงิ นทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝำกทรั พย์ สิน และ
ผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ ำร่ วมผูกพันตำมข้ อกำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรื อระงับกำรทำธุรกรรม
ทำงกำรเงินหรื อยุติควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดกำร ซึ่งอำจทำให้ กองทุนรวมไม่สำมำรถดำเนินกำรลงทุน
ต่อไปได้ และ/หรื อดำเนินกำรลงทุนได้ อย่ำงไม่มีประสิทธิ ภำพ รวมถึงอำจทำให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สำมำรถทำรำยกำรผ่ำนทำง
ผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื่อมิให้ บริ ษัทจัดกำรและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในกำรดำเนินงำนรวมทังเพื
้ ่อเป็ นกำรรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริ ษัทจัดกำรและกองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดกำร) จึงเข้ ำผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และข้ อกำหนดของกฎหมำย
ต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัทจัดกำรและกองทุนรวมสำมำรถปฏิบตั ิตำมภำระผูกพันภำยใต้ ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์
ของกฎหมำยต่ำงประเทศทีเ่ กี่ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดกำรและกองทุนรวม (ซึง่ รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฎิบตั ิงำนของกองทุน เช่น ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ ผู้รับฝำกทรัพย์สนิ และผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่เข้ ำข่ำยเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กำ(หรื อเป็ นบุคคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่
เกี่ยวข้ องกำหนด) ให้ คำยินยอมบริ ษัทจัดกำรและกองทุนและตัวแทนในกำรนำส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภำษี
ของสหรัฐอเมริ กำ จำนวนและมูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น )ที่มีอยู่
ในบัญชีทงั ้ หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนันกั
้ บบริ ษัทจัดกำร ให้ กับหน่วยงำนของรั ฐทัง้ ในและต่ำงประเทศ ตำมข้ อกำหนดของ
กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนำส่งข้ อมูล เอกสำร และ/หรื อคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสจู น์ทรำบควำมเกี่ยวข้ องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริ กำ เช่น หนังสือแสดงกำรเสียสิทธิ ในสัญชำติอเมริ กันหรื อกำรให้ ข้อมูลตำมหัวข้ อที่กำหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของ
หน่วยงำนสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริ กำ หรื อกำรแจ้ งปรับปรุ งข้ อมูลเมื่อข้ อมูลที่เคยให้ ไว้ มีกำรเปลี่ยนแปลง เป็ นต้ น รวมถึง
นำส่งหลักฐำนเพื่อยืนยัน กำรเข้ ำร่ วมใน FATCA หรื อกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง (ในกรณีที่เป็ นลูกค้ ำสถำบันกำรเงิน) ทังนี
้ ้
เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และข้ อกำหนดของกฎหมำยดังกล่ำว
(3)

ดำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง

เพื่อเป็ นกำรป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้นหำกมีกำรดำเนินกำรที่สอดคล้ องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ ำงต้ น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนปฏิเสธกำรดำเนินกำรหรื อไม่แสดงเจตนำตอบรับภำยในระยะเวลำที่บริ ษัทจัดกำรกำหนด บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำร
ดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรื อหลำยอย่ำงดังต่อไปนี ้ตำมควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสม โดยถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำว
รับทรำบกำรดำเนินกำรตำมที่บริ ษัทจัดกำรแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรื อได้ ดำเนินกำรตำมข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้ ในคำขอเปิ ดบัญชี
(1)

ไม่รับคำสัง่ ซื ้อ/ สับเปลีย่ น/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำว

(2)

ระงับหรื อหยุดให้ บริ กำร และดำเนินกำรคืนเงินลงทุนตำมมูลค่ำหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่ำว

(3) ดำเนินกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำยจำกรำยได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที่ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รำยนันได้
้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ต้ องไม่ขดั กับกฎหมำยของประเทศ
ไทย
(4) ดำเนินกำรอื่นใดอันเป็ นกำรป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทำให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์
เพิ่มขึ ้น หำกมีกำรดำเนินกำรที่สอดคล้ องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ ำงต้ น
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กำรดำเนินกำรดังกล่ำวถื อเป็ นควำมจำเป็ น และเป็ นกำรรั กษำผลประโยชน์ ของกองทุนโดยรวม เพรำะเป็ นกำรกระทำเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้ บริ ษัทจัดกำรและกองทุน มีกำรดำเนินกำรที่ ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมำยต่ำงประเทศที่
เกี่ยวข้ องอันจะทำให้ กองทุนอำจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่ำย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนำคำรตำมที่กล่ ำวแล้ วข้ ำงต้ น ซึ่งในทำงปฏิบตั ิบริ ษัท
จัดกำรจะเลือกดำเนินกำรเฉพำะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ ำข่ำยเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กำ (หรื อเป็ นบุคคลตำมที่กฎหมำย
ต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องกำหนด) เท่ำนัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดเพื่อรองรับกำรดำเนินกำรตำมที่บริ ษัทจัดกำรได้ สงวนสิทธิไว้ ข้ำงต้ น บริ ษัท
จัดกำร (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดำเนินกำรตำมข้ อกำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจนำส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน
ไปยังหน่วยงำน หรื อดำเนินกำรอื่นใดที่รำชกำรกำหนด โดยไม่จำเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
33.

การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
ไม่มี
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บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด

ชัน้ 23A, 25 อำคำรเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสำร-0 2786-2377
www.uobam.co.th
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