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คําจาํกดัความ 

ในโครงการฉบบันี ้เว้นแต่เนือ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอ่ืน คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมาย
ตามท่ีได้ให้ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

 
โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิด บริค 40 
 
กองทุนรวม หมายถงึ กองทนุเปิด บริค 40  
 
หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุกองทนุเปิด บริค 40  
 
บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุรวม ซึง่
ในท่ีนีคื้อ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  
 
วันทาํการ หมายถงึ วนัเปิดทําการตามปกติของบริษัทจดัการ  
 
วันทาํการขายหน่วยลงทุน (Subscription Date) หมายถึง วนัท่ีบริษัทจดัการกําหนดให้ผู้ลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุ
ได้ตามท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวนัท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และเป็นวนั
ทําการของกองทนุรวมในต่างประเทศท่ีกองทนุลงทนุไว้ และเป็นวนัทําการท่ีบริษัทจดัการสามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ีกองทุนหลกัจด
ทะเบียน และเป็นวนัทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการของตวัแทนขายกองทนุ
รวมต่างประเทศดงักลา่ว และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุจาก
กองทนุหลกั และ/หรือวนัทําการของประเทศต่างๆ ท่ีกองทนุหลกัไปลงทนุ และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนด
เพิ่มเติม 
 
วันทาํการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Redemption Date) หมายถึง วนัท่ีบริษัทจดัการกําหนดให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถ
ทําการขายคืนหน่วยลงทนุได้ตามท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึง่เป็นวนัท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวนัทําการตามปกติของ
บริษัทจัดการ และเป็นวันทําการของกองทุนรวมในต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุนไว้ และเป็นวันทําการท่ีบริษัทจัดการ
สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์
ของประเทศท่ีกองทนุหลกัจดทะเบียน และเป็นวนัทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์และ/หรือวนั
ทําการของตวัแทนขายกองทนุรวมต่างประเทศดงักล่าว และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับ
ชําระค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั และ/หรือวนัทําการของประเทศต่างๆ ท่ีกองทนุหลกัไปลงทนุ และ/หรือตามท่ี
บริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 
 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หมายถึง บคุคลท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมมอบหมายให้ทําหน้าท่ีขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ แล้วแตก่รณี ของกองทนุรวม 
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ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถงึ ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ซึง่ได้แก่ ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรัพย์สินสทุธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการท่ี
คํานวณ  
 
ราคาขายหน่วยลงทุน (Subscription Price) หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ บวกด้วย 
คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Redemption Price) หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หกั
ด้วย คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-End Fee) หมายถงึ คา่ธรรมเนียมท่ีบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ 
โดยจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุเป็นฐานในการคํานวณ (ถ้ามี)  
 
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Back-End Fee) หมายถงึ คา่ธรรมเนียมท่ีบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากผู้ขาย
คืนหน่วยลงทนุโดยจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นฐานในการคํานวณ (ถ้ามี)  
 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง โดยแก้ไขราคา
ย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องจนถงึปัจจบุนั  
 
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีมีราคาหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้อง หรือการจ่ายเงินซึง่มีมลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องแทนการ
เพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุ  
 
ควบกองทุนรวม หมายถงึ การควบกองทนุรวมตัง้แตส่องกองทนุรวมขึน้ไปเข้าเป็นกองทนุรวมเดียว โดยจดัตัง้กองทนุรวม
ใหมข่ึน้มาเพ่ือซือ้หรือรับโอนทรัพย์สนิ สทิธิ และหน้าท่ีของกองทนุรวมเดิม และเลกิกองทนุรวมเดิม  
 
รวมกองทุนรวม หมายถึง การรวมกองทนุรวมตัง้แต่สองกองทนุรวมขึน้ไปเข้าเป็นกองทนุรวมเดียว โดยกองทนุรวมท่ีรับ
โอนซือ้หรือรับโอนทรัพย์สนิ สทิธิ และหน้าท่ีของกองทนุรวมท่ีโอนมาเป็นของตน และเลกิกองทนุรวมท่ีโอน  
 
ควบรวมกองทุน หมายถงึ การควบกองทนุรวมหรือการรวมกองทนุรวม แล้วแตก่รณี  
 
หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลกัทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งท่ีออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพ่ือรองรับใบแสดง
สทิธิ  
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
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สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  
 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
สมาคม หมายถงึ สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
 
สถาบันการเงนิ หมายถงึ สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมของสถาบนัการเงิน  
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ท่ีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนญุาตให้ทําการซือ้ขายได้ในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซือ้ขายในศูนย์ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์หรือบริษัทมหาชน จํากดั ท่ีมีลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
 
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพบญัชีกําหนดเก่ียวกบัการจดัทํางบ
การเงินรวม 
 
คาํเสนอซือ้ หมายถงึ คําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ วิธีการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ  
 
คนสหรัฐอเมริกา (US Person) หมายถึง US Person ตามความหมายท่ีกําหนดไว้ใน Regulation S ซึง่ออกภายใต้
กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึง่ความหมายคําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็น
คราวๆ) 
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โครงการจดัการ 
กองทนุเปิด บริค 40 

ช่ือบริษัทจัดการ  :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

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

 
1.   ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

1.1.  ช่ือโครงการจดัการ (ไทย)  :   กองทนุเปิด บริค 40  
 
1.2.  ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ)  :  BRIC 40 Fund  
 
1.3.  ช่ือยอ่  :   BRIC 
 
1.4.  ประเภทโครงการ  :   โครงการเปิด  

 การระดมทนุ  :    ผู้ลงทนุในประเทศ  
 
1.5.  อายโุครงการ  :   ไมกํ่าหนด  

 เง่ือนไขอ่ืนๆ  :   ไมมี่  
 
1.6.  ลกัษณะโครงการ :  กองทนุเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 
 
2.  จํานวนเงินทุนของโครงการ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
ครัง้แรก :  

2.1.  จํานวนเงินทนุของโครงการ  :  1,600 ล้านบาท 
 
เง่ือนไข :  
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการขอวงเงินเพิ่มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานท่ีมี
อํานาจตามกฎหมายอ่ืนใด ตลอดจนสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนโครงการได้ โดยถือว่าได้รับความ
เหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว โดยไมต้่องขอมติความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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อนึ่ง การเพิ่ม/ลด วงเงินรับอนญุาตให้สามารถไปลงทนุในต่างประเทศตามเง่ือนไขต่างๆ ดงักลา่วข้างต้น จะส่งผลกระทบ
ถึงจํานวนเงินทนุของโครงการ ซึง่บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทกุรายแล้ว โดยไมต้่องขอมติความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
2.2.  มลูคา่ท่ีตราไว้ ตอ่หน่วย  :   10 บาท  
 
2.3.  จํานวนหน่วยลงทนุ  :   160,000,000 หน่วย 
 
2.4.  ประเภทหน่วยลงทนุ  :   ระบช่ืุอผู้ ถือ  
 
2.5.  ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก  :   10 บาท  
 
2.6.  มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก  :   2,000 บาท  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะลดหย่อน หรือยกเว้นมลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจ
ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ ไว้ที่สํานกังานของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
2.7.  มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป  :    ไมกํ่าหนด  
 
2.8.  มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน  :   ไมกํ่าหนด  
 
2.9.  มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา  :   ไมกํ่าหนด  
 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทุน :  

3.1.  วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  

เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ลงทนุท่ีต้องการกระจายการลงทนุของตนไปลงทนุในตา่งประเทศ   

อนึง่ กองทนุอาจรับจํานองอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือเป็นหลกัประกนัการลงทนุ และ/หรือในกรณีท่ีกองทนุรวมได้รับท่ีดินจากการ
ชําระหนี ้หรือสิทธิเรียกร้อง กองทนุรวมอาจดําเนินการจดัสรรท่ีดินท่ีได้รับโอนใบอนญุาตทําการจดัสรรท่ีดินเพ่ือประโยชน์
ในการจําหน่ายท่ีดินดงักลา่วตอ่ไปได้ด้วย 
 
3.2.  ประเภทกองทนุรวม  :   พิเศษ 
 
3.3. นโยบายการลงทนุ  :    กองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ  



 

กองทนุเปิด บริค 40  6 
  

รายละเอียด :  

(1) กองทนุเปิด บริค 40  เป็นกองทนุท่ีมีนโยบายท่ีจะนําเงินสว่นใหญ่ท่ีได้จากการระดมทนุ ไปลงทนุในหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวม ETF ในต่างประเทศ (เพียงกองทนุเดียว) โดยกองทนุรวมต่างประเทศดงักลา่ว มีนโยบายการลงทนุท่ีมุ่งเน้น
การสร้างผลตอบแทนท่ีใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของดชันีหุ้น ซึง่ได้แก่ S&P BRIC 40 Index  โดยดชันีดงักล่าวเป็นดชันี
ถ่วงนํา้หนกัตามมลูค่าตลาด และบ่งชีถ้ึงผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีลงทนุซึง่ดชันีดงักลา่วประกอบด้วย หุ้นทัง้หมด 40 
ตวัจาก 4 ประเทศท่ีน่าจบัตามอง ได้แก่ ประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และ จีน ทัง้นี ้เพ่ือให้บรรลวุตัถุประสงค์ของการ
ลงทนุ กองทนุจะพิจารณาลงทนุในกองทนุ SPDR S&P BRIC 40 ETF ซึง่จดัตัง้และบริหารจดัการโดย SSgA Funds 
Management,  Inc. หนึ่งในบริษัทในเครือของ State Street Bank and Trust Company โดยกองทนุดงักลา่วเป็นกองทนุ
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์อเมริกา (New York Stock Exchange : NYSE) และเป็นกองทนุต่างประเทศท่ีมีนโยบาย
การลงทนุสอดคล้องกบัท่ีกลา่วมาข้างต้น  

ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีตัง้แต่ร้อยละ 80 ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และกองทนุจะนําเงินไปลงทนุในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ  

(2) สําหรับการลงทนุในส่วนท่ีอยู่ในประเทศไทยนัน้บริษัทจดัการจะลงทนุในตราสารแห่งหนี ้และ/หรือเงินฝาก ตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเหน็ชอบ 

(3) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน
สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าหรือตัวแปรเป็นหลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ และ/หรืออัตราดอกเบีย้ อัตรา
แลกเปล่ียนเงิน และ/หรืออนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตกุารณ์ท่ีมีผลต่อการชําระหนีข้องตราสารแห่งหนี ้และ/หรือสินค้า
หรือตวัแปรอ่ืนใดท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือป้องกันความเส่ียง (hedging) หรือ
หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามท่ีคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเหน็ชอบ 

ทัง้นี ้กองทนุจะไมล่งทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note 

(4) ในสภาวะปกติ กองทนุจะนําเงินไปลงทนุในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีสถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศ และ/หรือการลงทนุในกองทนุ SPDR S&P BRIC 40 ETF  
ไมเ่หมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิดภยัพิบติั หรือเกิดเหตกุารณ์ไม่ปกติต่างๆ และ/หรือกรณีท่ีมี
การเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบ เป็นต้น จึงอาจมีบางขณะท่ีกองทนุไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัส่วนการ
ลงทุนท่ีกําหนดไว้ตามข้างต้นได้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนท่ี
กําหนดไว้ตามข้างต้นตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

อนึง่ ในกรณีท่ีวงเงินลงทนุในตา่งประเทศเตม็เป็นการชัว่คราว และ/หรือในช่วงระหว่างรอการลงทนุ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนั 
จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ/หรือในช่วงระยะก่อนเลิกโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วนั และ/หรือในช่วงที่ผู้
ลงทนุทําการสัง่ซือ้/ขายคืนหน่วยลงทนุ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 7 วนัทําการ กองทนุอาจจําเป็นต้องชะลอการลงทนุใน
ต่างประเทศเป็นการชัว่คราว จึงอาจมีบางขณะท่ีกองทนุไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทนุท่ีกําหนดไว้ตาม
ข้างต้นได้ 
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(5) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าการลงทนุในกองทนุ SPDR S&P BRIC 40 ETF ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิเช่น เม่ือ
ผลตอบแทนของกองทนุต่างประเทศต่ํากว่าผลตอบแทนของกองทนุต่างประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีนโยบายในการบริหารจัดการ
ใกล้เคียงกนัติดต่อกนัเป็นระยะเวลานานหรือต่ํากว่าผลตอบแทนของกองทนุต่างประเทศอ่ืนอย่างเห็นได้ชดั และ/หรือ เม่ือ
พบว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามท่ีระบุหรือสญัญาไว้กับผู้ ลงทุน และ/หรือ เม่ือ
กองทนุตา่งประเทศดงักลา่วกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากบัดแูลในประเทศนัน้ ๆ เป็นผู้ ให้ความเห็น และ/หรือ 
เม่ือเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุน
ต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทนุโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะนําเงินลงทนุของกองทนุไปลงทนุใน
หน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทนุสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของ
กองทนุ ซึง่อาจเป็นกองทนุต่างประเทศท่ีบริหารจดัการโดยผู้จดัการกองทนุกลุม่อ่ืนๆ ท่ีมิใช่ SSgA Funds Management, 
Inc. และในการโอนย้ายกองทนุดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจพิจารณาดําเนินการในครัง้เดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทนุ ซึง่
อาจสง่ผลให้ในช่วงเวลาดงักลา่ว กองทนุอาจมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศมากกวา่ 1 กองทนุ 

(6) เน่ืองจากเป็นกองทนุท่ีมีนโยบายเน้นลงทนุในต่างประเทศ  ฉะนัน้ การลงทนุของกองทนุอาจมีผลกระทบจากความ 
ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเข้ามาเก่ียวข้อง ผู้จดัการกองทนุจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจําเป็นของการจดัหา การกําหนด
สดัสว่น ตลอดจนเลือกสรรวิธีการป้องกนัความเส่ียงอนัเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และ/หรืออตัราดอกเบีย้
ให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ  

(7)  ในภาวะปกติเงินลงทนุของกองทนุสว่นใหญ่จะถกูนําไปลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศตามวตัถปุระสงค์หลกัของ
กองทนุตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทนุ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว หากเป็นกรณีท่ี  

-  ผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้วเหน็วา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม  

- กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการนําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ 

- กรณีท่ีไม่สามารถลงทนุในกองทนุ SPDR S&P BRIC 40 ETF หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทนุในกองทนุรวม
ตา่งประเทศใดๆ ท่ีมีนโยบายการลงทนุสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของโครงการ ได้อยา่งเหมาะสม 

- กรณีท่ีกองทนุรวมมีจํานวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจดัตัง้กองทนุเพ่ือส่งเงิน
ไปลงทนุในตา่งประเทศได้อยา่งเหมาะสม 

-  กรณีมีเหตใุห้เช่ือได้วา่เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม  

(8) ในกรณีท่ีกองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด  

(1) มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึง่ลดลงเกินกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกั  

(2) ยอดรวมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวนัทําการใดติดต่อกนั คิดเป็นจํานวนเกิน
กวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกั  

ในกรณีท่ีกองทนุหลกัมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิลดลงในลกัษณะดงักลา่วบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
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(1) แจ้งเหตทีุ่กองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุโดยรวม ให้สํานกังานและผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีปรากฏเหต ุ 

(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสบิวนันบัแตว่นัท่ีปรากฏเหต ุ 

(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานกังานทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ  

(4) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการของกองทนุรวมตาม (1) ต่อผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุเพ่ือให้ผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุรับรู้และ
เข้าใจเก่ียวกบัสถานะของกองทนุรวม ทัง้นี ้บริษัทจัดการกองทนุรวมจะดําเนินการให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยข้อมลู
เก่ียวกบัการดําเนินการดงักลา่วด้วย ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผอ่นผนัตอ่สํานกังาน 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปล่ียน/โอนย้ายกองทนุหลกั เน่ืองจากกรณีดงักลา่วข้างต้น จะยกเว้นไม่
นําเร่ืองการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินในต่างประเทศในขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทุนรวมมาบงัคบัใช้ในช่วงดําเนินการคดัเลือก เตรียมการลงทุนในกองทนุใหม่ หรือระหว่างดําเนินการโอนย้าย
เงินทนุดงักลา่วด้วย หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วนัทําการก่อนวนัเลกิกองทนุ 
 
3.4.  ลกัษณะพิเศษ  :  กองทนุรวมหน่วยลงทนุท่ีเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุตา่งประเทศเพียงกองทนุเดียว (Feeder Fund)  
 
3.5. การลงทนุในตา่งประเทศ  :     

ลงทนุในตา่งประเทศทัง้หมด (FIF ท่ีลงทนุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ถงึ 100 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ) 
 
3.6.  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ :  

บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี  ้เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอ่ืน บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนหรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลาย
อยา่งตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักลา่ว  

อีกทัง้ บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอยา่งตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายได้มีประกาศ
กําหนดหรือผอ่นผนัให้กองทนุรวมสามารถลงทนุได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย  
 
3.6.1 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพ่ือกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบ
ประเทศท่ีลงทนุต้องมีคณุสมบติั ดงันี ้ 

(1)  มีการเสนอขายในประเทศท่ีมีหน่วยงานกํากบัดแูลเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือประเทศท่ีมีตลาดหลกัทรัพย์
เป็นสมาชิกของ WFE  
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(2) การลงทนุนัน้ต้องไม่ทําให้การจดัการกองทนุเบ่ียงเบนไปจากวตัถปุระสงค์ หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุและ
ไมทํ่าให้กองทนุขาดทนุเป็นมลูคา่สงูกวา่มลูคา่ลงทนุ 

(3) บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตได้  

(4)  มีข้อมลูทางด้านราคาท่ีสะท้อนมลูค่ายติุธรรม โดยเป็นราคาท่ีน่าเช่ือถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลกัวิชาการ
อนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  

(5)  มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ท่ีถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิท่ีมีลกัษณะคล้ายกนัในประเทศไทย  

(6)  มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ่มเติม 

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทุนในต่างประเทศ 

1) ประเภทของหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุเพ่ือการลงทนุ 

(ก) ตราสารแหง่ทนุตา่งประเทศ ได้แก่ หน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีเป็นกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ หรือท่ี
เป็นกองทนุรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทนุในตราสารแหง่ทนุ เช่น กองทนุรวมผสม เป็นต้น   

ทัง้นี ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีกองทนุจะลงทนุหรือมีไว้ ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลด้าน
หลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเป็น
สมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)   

(2)   ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีทรัพย์สินท่ีลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์สินท่ี
กองทนุอาจลงทนุหรือมีไว้ได้ เว้นแตเ่ป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีมีนโยบายการลงทนุในทองคําโดยตรง 

(3)   ในกรณีท่ีเป็นการลงทนุหรือมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป (retail fund)  หน่วยลงทนุท่ีจะ
ลงทนุหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปเช่นกนั 

(4)   ต้องไมใ่ช่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 

2) ประเภทของหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุเพ่ือสภาพคลอ่ง และ/หรือเพ่ือรอการลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ และ/หรือ
เพ่ืออํานวยความสะดวกหรือป้องกนัปัญหาในการดําเนินงานในตา่งประเทศของกองทนุ และ/หรือเพ่ือชําระคา่ใช้จ่าย 

(ข) ตราสารแห่งหนีต้่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารท่ีออกโดยบุคคลต่างประเทศและเสนอขายใน
ตา่งประเทศ 

(1)   ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ อนัได้แก่   
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(1.1)   พนัธบตัรหรือตราสารแห่งหนีท่ี้รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั ซึ่งมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ (investment grade)   

(1.2)   พนัธบตัรหรือตราสารแห่งหนีท่ี้รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั ซึ่งมีอนัดบัความ
น่าเช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 

(2)   ตราสารแหง่หนีภ้าคเอกชน อนัได้แก่ 

(2.1)   ตราสารแหง่หนีท่ี้ออกโดยนิติบคุคลตา่งประเทศซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุ
ได้ (investment grade) ทัง้นี ้ผู้ลงทนุต้องสามารถเข้าถึงข้อมลูเก่ียวกบัตราสารแห่งหนีด้งักล่าวเป็นภาษาองักฤษผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตด้วย  

(2.2)   ตราสารแหง่หนีท่ี้ออกโดยนิติบคุคลต่างประเทศท่ีมีอายตุราสารคงเหลือไม่เกินหนึ่งปีนบัแต่วนัท่ีลงทนุ ซึง่นิติบคุคล
ดังกล่าวมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในสองอันดับแรก ทัง้นี ้ผู้ ลงทุนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับตราสารแห่งหนี ้
ดงักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตด้วย 

(3)  ตราสารแห่งหนีอ่ื้น อนัได้แก่ หน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้หรือของ
กองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี  ้หรือการหาดอกผลโดยวิธี อ่ืนท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทัง้นี ้ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 3.6.1 (ก) วรรคสอง โดยอนโุลม  

(ค) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศประเภทอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.6.1 (ก) (2) และข้อ 3.6.1 (ข) (3) ซึ่ง
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีกองทนุจะลงทนุหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นไปตามเง่ือนไข และหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เหน็ชอบ หรือผอ่นผนัให้ลงทนุได้ 

(ง) เงินฝากระยะสัน้ในสถาบนัการเงิน หรือตราสารท่ีเทียบเท่าเงินสด (near-cash) ระยะสัน้ท่ีสถาบนัการเงินเป็นผู้
ออก โดยสถาบนัการเงินดงักล่าวตัง้อยู่ในประเทศท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินต่างประเทศ ทัง้นี ้การมีไว้ซึ่งเงิน
ฝากหรือตราสารดงักล่าวต้องมีวตัถปุระสงค์เพ่ืออํานวยความสะดวกหรือป้องกนัปัญหาในการดําเนินงานในต่างประเทศ
ของกองทนุ เช่น เพ่ือรอการลงทนุ หรือเพ่ือชําระคา่ใช้จ่าย เป็นต้น 

3) ประเภทของหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุเพ่ือการลดความเส่ียง (Hedging) 

(จ) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีสินค้าหรือตวัแปรเป็นหลกัทรัพย์หรือดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ และ/หรืออตัราดอกเบีย้ และ/
หรืออนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการชําระหนีข้องตราสารแห่งหนี ้และ/หรือสินค้าหรือตวัแปรอ่ืนใดท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (Hedging) ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

4) ประเภทของหลักทรัพย์ท่ีจะลงทุนเพ่ือการตามข้อ 1) ข้อ 2) ข้อ 3) และ/หรือการอ่ืน ๆ ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เหน็ชอบเพิ่มเติม 

(ฉ) ทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบั (ก) ถงึ (จ) โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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กรณีท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ 
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
 
3.6.2 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในประเทศ นอกเหนือจากทรัพย์สิน
หลกัท่ีกองทนุจะลงทนุข้างต้น 

บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยา่งใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการสํารองเงินไว้สําหรับการดําเนินงาน รอการลงทนุ 
หรือรักษาสภาพคลอ่งของกองทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)    ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์ ตราสาร หรือสญัญาท่ีเสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สญัญา
เป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ท่ีมีอายขุองตราสารหรือสญัญาต่ํากวา่ 1 ปี ได้แก่ 

(1) ตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่  

(1.1)   ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคาร
พาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั 

(1.2)   ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่บริษัทหลกัทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์
เป็นผู้ออก ซึง่กําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เหน็ 

(1.3)   ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือดงัตอ่ไปนี ้

1)   อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ (short-term rating) 
ด้วย หรือ 

2)   อันดับความน่าเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลัง หรือผู้ คํา้ประกัน อยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(investment grade) ทัง้นี ้โดยการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใต้ช่ือ Standard & 
Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบนัอ่ืนท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม  

(2) ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่ 

(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่   

(ก)   ตัว๋เงินคลงั 

(ข)   พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(ค)   พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทนุ
เพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ คํา้ประกนั 
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(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อนัได้แก่ ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาลต่างประเทศ 
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้
ออกหรือผู้ คํา้ประกนั   

ทัง้นี ้ตราสารภาครัฐตา่งประเทศดงักลา่ว ต้องมีลกัษณะตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดงัตอ่ไปนี ้

(1)   เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  

(2)   มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอ
ราคาซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที่สมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ทยกําหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่สําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ และ 

(3)   เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้  

(ก)  ในกรณีท่ีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดงักล่าวต้องเป็นตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร
หรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดงักลา่วเป็นรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment 
grade) เทา่นัน้ 

(ข)   ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารเป็นนิติบคุคลต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบั
ท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade)  

(ค)   ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หากตราสารดงักลา่วไม่มี
อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) ตราสารนัน้
ต้องมีบริษัทจดัการไมต่ํ่ากวา่ 3 รายเป็นผู้ ซือ้ตราสารดงักลา่วเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ 

(2.3) ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ ซึง่หมายถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้  ท่ีไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ
และหุ้นกู้อนพุนัธ์ ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจํากดั หรือท่ีออก
ภายใต้ข้อผกูพนัท่ีกําหนดและอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรือท่ีนิติบคุคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก หรือท่ีเป็น
หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ซึง่ผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผู้ ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมลู
คา่ท่ีเสนอขายจากผู้ ถือหุ้น   

ทัง้นี ้ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ดงักลา่ว ต้องมีลกัษณะตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  ตามท่ีระบไุว้
ในข้อ 3.6.2 (ก) (2.2) วรรคสอง โดยอนโุลม 

(2.4)  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุ้นกู้ ท่ีไม่ใช่หุ้น
กู้อนพุนัธ์   

(2.5) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้  ที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้
ออกเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลา่วไมร่วมถงึหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์    

(2.6) หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวม ตราสารแหง่หนี ้หรือของกองทนุรวมอ่ืนท่ีมี
นโยบายการลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
หรือให้ความเหน็ชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น 
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(2.7) ธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน ทัง้นี  ้บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.6.2 (ก) (1) หรือข้อ 3.6.2 (ก) 
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6)    

ทัง้นี ้ การทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจัดการต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ดงัตอ่ไปนี ้

1)   คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ต้องเป็นผู้ลงทนุตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

2)   หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมต้องเป็นหลกัทรัพย์ท่ีอยู่ในระบบรับฝากหลกัทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์ท่ี
ธนาคารแหง่ประเทศไทยทําหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

3)   ใช้สญัญาท่ีมีลกัษณะและสาระสําคญัของสญัญาตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยลกัษณะและ
สาระสําคญัของสญัญายืมและให้ยืมหลกัทรัพย์  

4)   ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลกัประกนัจากผู้ ยืมตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด 

ในกรณีตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.6.2 (ก) เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้อง
อยูใ่นรูปอตัราดอกเบีย้คงท่ีหรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้ 
นอกจากนี ้การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํา้ประกันของบุคคลท่ีกําหนดไว้ตามข้อ 3.6.2 (ก) ต้องเป็นการรับรอง
ตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั 
หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 

(ข) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ท่ีมีระยะเวลาการฝากเงินต่ํากวา่ 1 ปี   

(ค)   สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงิน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) 
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย ประกาศกําหนด 

(ง)   ทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบั (ก) ถงึ (ค) โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
3.7.  อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม  :  

บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ
รวม ตามท่ีได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

อย่างไรก็ดี เน่ืองจากเป็นกองทนุรวมท่ีเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุในต่างประเทศ ซึ่งกองทนุในต่างประเทศจะมี
การกระจายความเส่ียงตามอตัราสว่นและข้อกําหนดในประเทศท่ีกองทนุรวมต่างประเทศนัน้ๆ ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ดงันัน้ 
อัตราส่วนการลงทุนบางอัตราส่วนหรือทัง้หมดของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว อาจไม่เป็นไปตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดไว้ อนึ่ง สําหรับการลงทนุในส่วนท่ีบริษัทดําเนินการบริหารจดัการเองโดยตรง การ
ดํารงอตัราสว่นการลงทนุจะเป็นไปตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม กําหนดสัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการจะดําเนินการให้
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เป็นไปตามนัน้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
รายละเอียดอตัราสว่นการลงทนุมีดงัตอ่ไปนี ้  
 
3.7.1  อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน ในตา่งประเทศ 

3.7.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีลกัษณะตามท่ีกําหนดในข้อ 
3.6.1 (ก) วรรคสอง เช่น กองทนุ SPDR S&P BRIC 40 ETF เพียงกองทนุรวมเดียว เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ โดย
เฉล่ียในรอบปีบัญชีตัง้แต่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
3.7.1.2  บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.6.1 (ข)(1) ท่ีมีอันดับความ
น่าเช่ือถืออยู่ในสองอนัดบัแรก หรือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดงักล่าว เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ 
โดยไม่จาํกัดอัตราส่วน 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง เม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 
ของมลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ล่วงหน้าซึ่ง
ระบเุวลาแน่นอน (auto redemption) 
 
3.7.1.3  บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศ ท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.7.1.2 หรือสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดงักลา่ว เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้
ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไม่เกนิร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตรา
สารนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน  
(auto redemption) 

การคํานวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทกุประเภทท่ีผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญาราย
ดังกล่าวเป็นผู้ ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลงั ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สญัญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน
เหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 
 
3.7.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี ้ท่ีบุคคลใดเป็นผู้ ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล  
ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่
จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ      

(1)   ตราสารแหง่หนีท่ี้ออกโดยนิติบคุคลตา่งประเทศซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุ
ได้ (investment grade) ทัง้นี ้ผู้ลงทนุต้องสามารถเข้าถึงข้อมลูเก่ียวกบัตราสารแห่งหนีด้งักล่าวเป็นภาษาองักฤษผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตด้วย  
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(2)   ตราสารแหง่หนีท่ี้ออกโดยนิติบคุคลต่างประเทศท่ีมีอายตุราสารคงเหลือไม่เกินหนึ่งปีนบัแต่วนัท่ีลงทนุ ซึง่นิติบคุคล
ดังกล่าวมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในสองอันดับแรก ทัง้นี ้ผู้ ลงทุนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับตราสารแห่งหนี ้
ดงักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตด้วย 

(3) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.7.1.1 
 
3.7.1.5 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝากในสถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบั
ท่ีสามารถลงทุนได้ โดยมีมลูค่ารวมกันทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะสถาบนัการเงินต่างประเทศรายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 20 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

การคํานวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง  ให้นับมลูค่าของทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้ดงัต่อไปนี ้รวมในอัตราส่วน
ดงักลา่ว   

(1)   ทรัพย์สนิตามข้อ 3.7.1.4 วรรคหนึง่ ท่ีสถาบนัการเงินตา่งประเทศรายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกั
หลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา 

(2)   ทรัพย์สินตามข้อ 3.7.2.4 วรรคหนึ่ง และข้อ 3.7.1.4 วรรคหนึ่ง ท่ีธนาคารพาณิชย์ซึง่เป็นสาขาของสถาบนัการเงิน
ตา่งประเทศรายนัน้เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา 

ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินฝากตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูค่า
ของเงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
 
3.7.1.6 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินท่ีกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั  
ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุ่มกิจการนัน้ไม่เกินอตัราอย่าง
ใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1)    ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2)   อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 
ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ท่ีมีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้  
 
3.7.1.7     การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีบริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุ หากทรัพย์สินดงักลา่วเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการจะ
ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนัน้โดยมีมลูค่ารวมกันทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกิน
ผลรวมของนํา้หนกัของทรัพย์สนิดงักลา่วในตวัชีว้ดัและร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอตัราสว่น
ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4  หรือข้อ 3.7.1.5 แล้วแตก่รณี ก็ได้ 
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3.7.1.8 บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีบคุคล
ดงัต่อไปนี ้ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เป็นจํานวนท่ีมีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุรวมสําหรับกองทนุรวมท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี 

(1)  ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(2)  ธนาคารพาณิชย์ 

(3)  บริษัทเงินทนุ 

(4)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(5)  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(6)  สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(7)  ธนาคารตา่งประเทศ 

การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 

(1)  เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุรวม 

(2)  ทรัพย์สินท่ีคู่สญัญาในธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่กองทนุรวม ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

อตัราสว่นตามวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบกําหนดอายโุครงการของกองทนุรวมท่ีมี
อายโุครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 
 
3.7.1.9 ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแห่งหนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราส่วนท่ี
กําหนดตามข้อ 3.7.1.8 บริษัทจดัการกองทนุรวมจะลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลา่วให้มีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกิน 
ร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีนัน้ ทัง้นีจ้ะคํานวณ
อตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวโดยเฉลี่ยตัง้แต่วนัแรกของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้จนถึงวนัที่ทรัพย์สิน
นัน้มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว 

เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัตามวรรคหนึ่งแล้ว บริษัทจดัการจะรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม
ทราบภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ
รวม เพ่ือให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 5 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับรายงานจาก
บริษัทจดัการด้วย 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัตามวรรคหนึ่งได้ สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ให้บริษัทจดัการเลิก 
กองทนุรวมนัน้ 
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3.7.1.10 ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อนัเน่ืองมาจากปัญหาความผนั
ผวนของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจขอผ่อนผนัต่อสํานกังาน
เพ่ือไม่ต้องนําการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาท่ีเกิดความผนั
ผวนดงักลา่วมารวมคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.1.7 ได้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ 
 
3.7.1.11 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากระยะสัน้หรือตราสารระยะสัน้ท่ีเทียบเท่าเงินสด (near-cash) ใน
ตา่งประเทศโดยไม่จาํกัดอัตราส่วน 
 
3.7.1.12 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) 
เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไม่เกนิมูลค่าความเส่ียงทัง้หมดที่กองทุนมีอยู่ 
 
3.7.1.13 บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ออกสนิค้าของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนั
ของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยจะคํานวณอตัราสว่นเสมือนกองทนุลงทนุในสินค้านัน้โดยตรง 
ทัง้นี ้เฉพาะกรณีท่ีการเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเส่ียงต่อเครดิต 
(credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้าโดยให้ใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า (notional amount) เป็นมลูค่าท่ีใช้ในการคํานวณเว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นสญัญาออปชนั ให้บริษัทจดัการใช้มลูค่า
ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของสญัญาออปชนั 
 
3.7.1.14 ในการคํานวณอตัราส่วนตามข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ในกรณีท่ีทรัพย์สินดงักล่าวมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราส่วนท่ี 
ผู้ออกทรัพย์สนิหรือผู้ ท่ีเป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว หรือคํานวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั แล้วแต่
กรณี ก็ได้ 

(2)   ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะ
เลือกคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 

ทัง้นี ้การคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัตามวรรคหนึ่ง จะทําได้ต่อเม่ือบคุคลดงักลา่ว
ได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความ
รับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
 
3.7.1.15 ในกรณีท่ีตราสารแหง่หนี ้ในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่น
ท่ีกําหนดในข้อ 3.7.1 นี ้หากต่อมาตราสารแห่งหนีน้ัน้ มีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวเน่ืองจากตราสารแห่งหนีถ้กูปรับลด
อนัดบัความน่าเช่ือถือ บริษัทจดัการจะดําเนินการแก้ไขอตัราส่วนให้เป็นไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีมีการ
ประกาศให้ทราบถึงเหตดุงักล่าวเว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
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3.7.1.16 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนท่ี
กําหนดในข้อ 3.7.1 นี ้หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน บริษัทจดัการจะยงัคง
มีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัท่ี
ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนท่ีกําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม ทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันท่ีทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีกําหนด พร้อมทัง้จัดทําสําเนา
รายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.1.17 ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ ออก เพ่ือเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม เม่ือรวมกันทุกกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1)   ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนได้ 

(2)   งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราส่วนการลงทนุดงักล่าว เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควร
โดยได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 

(3)   กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดงักล่าว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้ บริษัทจดัการจะดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอ
ซือ้โดยการลดสดัส่วนการถือหุ้น หรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือย่ืนคําขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซือ้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือ
ครอบงํากิจการ ทัง้นี ้การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนท่ีแตล่ะกองทนุได้มาจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 

 
3.7.1.18 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุนมีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนท่ี
กําหนดในข้อ 3.7.1 นี ้หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.1.8 ข้อ 3.7.1.15 ถึงข้อ 
3.7.1.17 นี ้และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่
ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัท่ี
ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้
ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.2 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน ในประเทศ 

บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีเป็นการลงทนุในประเทศท่ีระบไุว้ในข้อ 3.6.2 มีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ไม่เกิน 

ร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ดงัตอ่ไปนี ้
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3.7.2.1 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐไทยตามข้อ 3.6.2 (ก) (2.1) เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้  
ไม่เกนิร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

 
3.7.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.6.2 (ก) (2.2) ท่ีมีอันดับความ
น่าเช่ือถืออยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดงักลา่ว เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้  
ไม่เกนิร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง เม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 

ของมลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ล่วงหน้าซึ่ง
ระบเุวลาแน่นอน (auto redemption)  
 
3.7.2.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.7.2.2 หรือสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดงักลา่ว เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก
หรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไม่เกนิร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสาร
นัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน  
(auto redemption) 

การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทกุประเภทท่ีผู้ออก หรือผู้ เป็นคู่สญัญาราย
ดังกล่าวเป็นผู้ ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลงั ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สญัญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน
เหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 
 
3.7.2.4 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ดงัต่อไปนี ้
ซึง่ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกั
หลงั ผู้ คํา้ประกนัหรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะธนาคารหรือ
บริษัทเงินทนุรายนัน้ ไม่เกนิร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

(1)   ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศตามข้อ 3.6.2 (ก)  

(2)   เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ท่ีมีระยะเวลาการฝากเงินต่ํากวา่ 1 ปี 

(3)   สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงิน ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) 

ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินฝากในนิติบคุคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูค่าของ
เงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
 
3.7.2.5 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศตามข้อ 3.6.2 (ก) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ใน
อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) ทัง้นี ้ไม่รวมถึงตราสารภาครัฐต่างประเทศ ท่ีบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย  
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนัหรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือ
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คํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญารายนัน้ไม่เกินร้อยละ 15 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศตามวรรคหนึง่ มิให้หมายความรวมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีถกูจดัให้เป็นตราสารแห่งหนี ้
ตามข้อ 3.6.2 (ก) (2.6) 
 
3.7.2.6  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินท่ีกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั  
ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุ่มกิจการนัน้ไม่เกินอตัราอย่าง
ใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1)    ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2)   อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 
ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ท่ีมีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้  

 
3.7.2.7    การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีบริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุ หากทรัพย์สินดงักลา่วเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการจะ
ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนัน้โดยมีมลูค่ารวมกันทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกิน
ผลรวมของนํา้หนกัของทรัพย์สินดงักลา่วในตวัชีว้ดัและร้อยละสิบของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอตัราสว่น
ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.2.3 ข้อ 3.7.2.4 หรือข้อ 3.7.2.5 แล้วแตก่รณี ก็ได้ 
 
3.7.2.8 บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีบคุคล
ดงัต่อไปนี ้ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เป็นจํานวนท่ีมีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุรวมสําหรับกองทนุรวมท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี 

(1)  ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(2)  ธนาคารพาณิชย์ 

(3)  บริษัทเงินทนุ 

(4)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(5)  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(6)  สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(7)  ธนาคารตา่งประเทศ 

การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 

(1)  เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุรวม 
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(2)  ทรัพย์สินท่ีคู่สญัญาในธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่กองทนุรวม ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

อตัราสว่นตามวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบกําหนดอายโุครงการของกองทนุรวมท่ีมี
อายโุครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 
 
3.7.2.9 ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแห่งหนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราส่วนท่ี
กําหนดตามข้อ 3.7.2.8 บริษัทจดัการกองทนุรวมจะลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวให้มีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกิน 
ร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีนัน้ ทัง้นี ้จะคํานวณ
อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลา่วโดยเฉล่ียตัง้แต่วนัแรกของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้จนถึงวนัท่ีทรัพย์สินนัน้
มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว 

เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัตามวรรคหนึ่งแล้ว บริษัทจดัการจะรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ของกองทนุรวม
ทราบภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ 
กองทนุรวม เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตรวจสอบการปฏิบติัดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับรายงานจาก
บริษัทจดัการด้วย 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัตามวรรคหนึ่งได้ สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ให้บริษัทจดัการเลิก 
กองทนุรวมนัน้ 
 
3.7.2.10 ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควร เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อนัเน่ืองมาจากปัญหาความผนัผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการอาจขอผ่อนผนัต่อสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือไมต้่องนําการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วง
เวลาท่ีเกิดความผนัผวนดงักลา่วมารวมคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.2.8 ได้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ 
 
3.7.2.11 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงิน ท่ีมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไม่เกนิมูลค่าความเส่ียงทัง้หมดท่ีกองทนุมีอยู ่
 
3.7.2.12 ในกรณีของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซือ้หน่วยลงทนุเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้ ไมเ่กินอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของแต่ละกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการอ่ืน
เป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ 

(2)   ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการอ่ืนเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบ
ดําเนินการ 
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หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีจัดตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 เทา่นัน้ แตไ่มร่วมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
 
3.7.2.13 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนในนามกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกันทัง้สิน้ 

ไม่เกนิร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

คําวา่ “มลูคา่ธุรกรรม” ตามวรรคหนึง่ หมายความวา่ ราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทนุพงึได้รับจากธุรกรรมการซือ้โดย
มีสญัญาขายคืน จนถงึวนัท่ีมีการคํานวณ 
 
3.7.2.14 บริษัทจดัการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 
20 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้นี ้การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มูลค่า
หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม รวมผลประโยชน์ท่ีพงึได้รับจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว 
 
3.7.2.15 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือการคํานวณอตัราส่วนการลงทุนตามข้อ 
3.7.2.3 และข้อ 3.7.2.4 ให้นบัมลูค่าท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าท่ีต้องชําระตามสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า รวมคํานวณใน
อตัราส่วนของบคุคลท่ีเป็นคู่สญัญาดงักล่าว เว้นแต่กรณีท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญานัน้ในศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้า บริษัทจดัการไมต้่องคํานวณมลูคา่และอตัราสว่นตามท่ีกําหนดในข้อดงักลา่ว 
 
3.7.2.16 นอกจากการคํานวณตามข้อ 3.7.2.15 แล้ว ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ออกสินค้าของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า หรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้คํานวณ
อตัราส่วนเสมือนกองทนุลงทนุในสินค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีท่ีการเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเป็น
ผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเส่ียงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของ
สินค้าโดยให้ใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (notional amount) เป็นมลูค่าท่ีใช้ในการคํานวณเว้นแต่ใน
กรณีท่ีเป็นสญัญาออปชนั ให้บริษัทจดัการใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (notional amount) ซึ่งคณูกบัค่า
เดลต้าของสญัญาออปชนั 
 
3.7.2.17 ในการคํานวณอตัราส่วนตามข้อ 3.7.2.3 ข้อ 3.7.2.4 และข้อ 3.7.2.5 ให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ในกรณีท่ีทรัพย์สินดงักล่าวมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราส่วนท่ี 
ผู้ออกทรัพย์สนิหรือผู้ ท่ีเป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว หรือคํานวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั แล้วแต่
กรณี ก็ได้  

(2)   ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะ
เลือกคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงัหรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 
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ทัง้นี ้การคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัตามวรรคหนึ่ง จะทําได้ต่อเม่ือบคุคลดงักลา่ว
ได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความ
รับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
 
3.7.2.18 ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี  ้ในขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุมีมลูค่าไม่เกิน
อตัราส่วนที่กําหนดในข้อ 3.7.2 นี ้หากต่อมาตราสารแห่งหนีน้ัน้ มีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยเหตท่ีุตราสารแห่งหนี ้
ถกูปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ บริษัทจดัการจะดําเนินการแก้ไขอตัราส่วนให้เป็นไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วนันบัแต่
วันท่ีมีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
3.7.2.19 ในกรณีท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะท่ีกองทนุเข้าทําธุรกรรม มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดในข้อ 
3.7.2.14 หากตอ่มาธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม 
บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานโดยระบวุนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่
รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้
มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักล่าวไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.2.20 บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิง
ไทย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นบัมลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงของใบ
แสดงสทิธิดงักลา่ว รวมในอตัราสว่นสําหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่วท่ีกําหนดในข้อ 3.7.2 นี ้โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุ
ได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง   

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจไม่นับมลูค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอตัราส่วนท่ี
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญาท่ีกําหนดตามข้อ 3.7.2 ก็ได้ 

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงท่ีนํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 

(2) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์  การนบัมลูค่าของของหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมและมลูค่าของธุรกรรมการให้ยืม
หลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามวรรคหนึง่ของ (1) โดยอนโุลม 
 
3.7.2.21 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนท่ี
กําหนดในข้อ 3.7.2 นี ้หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน บริษัทจดัการจะยงัคง
มีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัท่ี
ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนท่ีกําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของ 
กองทนุรวมทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงาน
ดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.2.22 ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ ออก เพ่ือเป็น
ทรัพย์สินของกองทนุรวม เม่ือรวมกนัทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวน
หุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนได้ 

(2)   งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราส่วนการลงทนุดงักล่าว เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควร
โดยได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 

(3)   กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดงักล่าว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้ บริษัทจดัการจะดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอ
ซือ้โดยการลดสดัส่วนการถือหุ้น หรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือย่ืนคําขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซือ้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือ
ครอบงํากิจการ ทัง้นี ้การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนท่ีแตล่ะกองทนุได้มาจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 
 
3.7.2.23 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนท่ี
กําหนดในข้อ 3.7.2 นี ้หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.2.9 ข้อ 3.7.2.18 ข้อ 
3.7.2.19 ข้อ 3.7.2.21 และข้อ 3.7.2.22 และการเกินอตัราสว่นดงักล่าวมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม 
บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัท่ี
ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้
ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.2.24 ข้อจํากดัการลงทนุข้างต้นจะไม่นํามาบงัคบัใช้ในกรณีท่ีปรากฎเหตตุามหวัข้อ “การเลิกโครงการจดัการกองทนุ
รวม” และบริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุตามหวัข้อ “การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือเลกิกองทนุรวม” 
เง่ือนไขเพิ่มเติม : 

1. กองทนุเปิด บริค 40 เป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุท่ีมีนโยบายการลงทนุ ท่ีจะนําเงินสว่นใหญ่ไปลงทนุในหน่วยลงทนุ
ของกองทุนรวมต่างประเทศ ดังนัน้ อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว อาจจะไม่เป็นไปตามท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดไว้ แต่จะเป็นไปตามอตัราส่วน และข้อกําหนดในประเทศท่ีกองทนุรวม
ตา่งประเทศนัน้ๆ ได้จดทะเบียนไว้ 
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2. ในภาวะปกติเงินลงทนุของกองทนุส่วนใหญ่จะถกูนําไปลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศตามวตัถปุระสงค์หลกัของ
กองทนุตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทนุ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว โดยไมต้่องขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากเป็นกรณีท่ี 

-  ผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้วเหน็วา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม  

- กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัวงเงินรับอนญุาตให้นําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ 

- กรณีท่ีไมส่ามารถสรรหา และ/หรือลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศใดๆ ท่ีมีนโยบายการลงทนุสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทนุของโครงการได้อยา่งเหมาะสม 

- กรณีท่ีกองทนุรวมมีจํานวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจดัตัง้กองทนุเพ่ือส่งเงิน
ไปลงทนุในตา่งประเทศได้อยา่งเหมาะสม 

-  กรณีมีเหตใุห้เช่ือได้วา่เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 

 
4.  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่าย  

หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : กองทนุไมมี่นโยบายจ่ายเงินปันผล 
 
5.  การรับชาํระหนีเ้พ่ือกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอ่ืน :  

หากมีการผิดนัดชําระหนีห้รือมีพฤติการณ์ว่าผู้ ออกตราสารแห่งหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชําระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนทัง้ท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุรวม
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีท่ีผู้ออกตราสารแห่งหนี ้
หรือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องผิดนดัชําระหนี ้ดงันี ้
 
5.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ 

5.1.1 เม่ือมีการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีบริษัทจดัการได้บนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้ มีสิทธิในเงินได้สทุธิ
จากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนี ้ 
 
5.1.2 เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการจะไม่นําทรัพย์สินดงักลา่วและเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ี
ได้จากการรับชําระหนี ้มารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระ
หนีใ้นโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั เว้นแต่กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ท่ีมีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีต้กลงรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักล่าวแทนเงิน ทัง้นี ้ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนดโดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในระหว่างท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนี ้ บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินนัน้ได้ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้ หรือ
ผลประโยชน์ท่ีได้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้ 



 

กองทนุเปิด บริค 40  26 
  

5.1.3 เม่ือมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะเฉล่ียเงินได้
สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีคื้นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แต่วนัถดั
จากวนัท่ีมีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการเฉล่ียเงินคืนไปยงัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั
ทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้เฉล่ียเงินคืน เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลา
การเฉล่ียเงินคืนเป็นอยา่งอ่ืน 
 
5.1.4 เม่ือมีการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทนุรวมได้รับชําระหนี ้
ตามตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนโุลม 
 
5.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ 

5.2.1 ก่อนการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยมติเสียงข้างมากซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้
แล้วทัง้หมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็น
พร้อมเหตผุลวา่ในขณะนัน้การรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักลา่วเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุมากกว่าการถือหรือมีไว้
ซึง่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้ 

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียด
เก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมจะได้จากการรับชําระหนี ้มลูค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตผุลและ
ความจําเป็นในการรับชําระหนี ้ 
 
5.2.2 เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ้ บริษัทจดัการจะนําทรัพย์สินดงักล่าวมารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพ่ือใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสามาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และจะดําเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าว
ตอ่ไปเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้ 

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทนุรวมไม่สามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการจะจําหน่ายทรัพย์สินดงักลา่ว
ในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และในระหว่างท่ีบริษัทจดัการยงั
ไมส่ามารถจําหน่ายทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว  

ในกรณีท่ีมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 
5.3  ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการ
กองทนุรวมจะดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยทกุรายท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสาร
แห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ เป็นผู้ มีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินอ่ืนท่ีได้จากการรับ
ชําระหนีก็้ได้   
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ทัง้นี ้ในการดําเนินการดงักล่าว บริษัทไม่ต้องนําตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้มารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวม 

เง่ือนไขเพิ่มเติม :  

- ในการเฉล่ียเงินคืนในแต่ละครัง้ตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้
จากการรับชําระหนีไ้ม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีด้งักลา่วไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะคุ้มกบัภาระ
คา่ใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่า
เงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีน้ัน้ไม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนบริษัทจดัการอาจนําเงินได้
สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนีด้งักลา่วมารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมก็ได้  

-  บริษัทจดัการจะรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนทัง้ท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีท่ีผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนี ้
ตามสิทธิเรียกร้องผิดนดัชําระหนี ้และ/หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้องกบัการรับชําระหนีด้้วย
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนของกองทนุ ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข
เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เป็นไปตามนัน้ โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 
6.  ช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของ
กองทุนรวม :  
 
6.1.  ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  
ช่ือ  :  ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 
ท่ีอยู ่ :  เลขท่ี 399 ถนนสขุมุวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 0-2788-2000 

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีมีคุณสมบติัเป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบติัของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม  
 
6.2.  เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

บริษัทจดัการจะเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทัง้หมดดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก่อน 

(1)  เม่ือบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยบอก
กลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 90 วนั 
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(2)  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการหรือผู้ ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้ตกลงไว้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

(3)  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการจดัการโครงการหรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือประกาศของสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือกรณีอ่ืนใดอนัจะมีผลให้บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่
สามารถตกลงท่ีจะแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญา ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และประกาศดังกล่าว ทัง้นี  ้เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงดงักลา่ว มีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไมป่ระสงค์จะรับหน้าท่ี
ดงักล่าวต่อไป ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบ
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  

(4)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุเรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  

(5)  ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคณุสมบติัข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีบริษัทจัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขดงักล่าวให้สํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 3 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีได้แก้ไขเสร็จสิน้  

ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะดําเนินการขออนญุาต
เปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนั
ถัดจากวันท่ีครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเม่ือได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์แล้วบริษัทจดัการจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมแ่ทนโดยพลนั ทัง้นี ้เว้นแตสํ่านกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะสัง่เป็นอยา่งอ่ืน  

(6)  ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์นําข้อมลูต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจัดการกองทนุ หรือข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุไป
เปิดเผย หรือใช้ในทางท่ีก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายตอ่กองทนุ หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง 
บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี ้การบอกเลิกสญัญาจะต้องบอกกล่าวให้ผู้ดแูล 
ผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

(7) กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เน่ืองจากพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทนุต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์ ดงันัน้ ใน
กรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลงตามข้อ 6.2 “เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์” ผู้ดแูลผลประโยชน์นัน้ต้องทํา
หน้าท่ีดแูลผลประโยชน์ของกองทนุต่อไปอย่างสมบรูณ์จนกว่าการจดัการโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้หมดของกองทนุนัน้
ตลอดจนถึงการดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็นเพ่ือให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิน้ และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าท่ีได้ทันทีเว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้ มี
อํานาจตามกฎหมายจะมีคําสัง่เป็นอยา่งอ่ืน  
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6.3.  สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิกองทนุรวม :  
ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ  
เลขท่ี 399 ถนนสขุมุวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 0-2788-2000 

และ/หรือ ท่ีบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในประเทศต่างๆ และ/หรือ 
ผู้ รับฝากทรัพย์สนิใดๆ และ/หรือตวัแทนเก็บรักษาทรัพย์สนิท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์จะแตง่ตัง้ขึน้ 
 
7.  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี :  

นายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกลุ หรือนายประวิทย์  วิวรรณธนานตุร์ หรือนายบรรจง  พิชญประสาธน์  
หรือนายเทอดทอง  เทพมงักร หรือนายอดุม  ธนรัูตน์พงศ์ หรือนายวิชยั รุจิตานนท์ หรือนางสาวชมภนูชุ  แซแ่ต้  
หรือนายไกรสทิธ์ิ  ศิลปมงคลกลุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) : 
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ หรือนายวิชยั รุจิตานนท์ 

บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากดั 
100/72 ชัน้ท่ี 22 อาคารวอ่งวานิช บี ห้องเลขท่ี 100/2 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
โทร.0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110 

หรือนายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือ นายเทอดทอง เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้  
หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์  หรือนายไกรสิทธ์ิ  ศิลปมงคลกลุ หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ 

บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

หรือ บุคคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
8.  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

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

หรือบคุคลอ่ืนท่ีได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
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9.  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจาํหน่าย :  

ไมมี่  
บริษัทจดัการอาจแตง่ตัง้หรือยกเลกิการแตง่ตัง้ผู้จดัจําหน่ายได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้
จดัจําหน่ายให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้ 
 
10.  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

หมายเหต ุ: 

บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติม หรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ในภายหลงั โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติม ผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนดงักล่าวอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพ่ือทํา
หน้าท่ีเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนท่ีได้รับการแต่งตัง้จะต้อง
ปฏิบติังานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยูก่่อนแล้ว 
 
11.  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน :  

ไมมี่  

หมายเหต ุ: 

บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทนุ ให้เป็นท่ีปรึกษาการลงทนุของบริษัทจดัการหรือกองทนุ
เพ่ือให้คําแนะนําในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุและการบริหารจดัการกองทนุ เพ่ือให้บริหารจดัการกองทนุเป็นไป
อยา่งมีประสทิธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ท่ีปรึกษาการลงทนุท่ีบริษัทจดัการอาจจะแต่งตัง้ขึน้ดงักลา่วนัน้ จะไม่มี
อํานาจควบคมุการดําเนินงานของบริษัทจดัการแตอ่ยา่งใด โดยเม่ือบริษัทจดัการแต่งตัง้ท่ีปรึกษาการลงทนุแล้ว บริษัทจดัการ
จะดําเนินการแจ้งช่ือท่ีปรึกษาการลงทนุดงักลา่วไปยงัสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ไป 
 
12.  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน :  

ไมมี่  

หมายเหต ุ: 

บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ท่ีปรึกษากองทุน อาทิเช่น ผู้ เช่ียวชาญด้านธุรกิจและการลงทุน ผู้ เช่ียวชาญด้านกฎหมาย 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารความเส่ียง เป็นต้น ให้เป็นท่ีปรึกษาของกองทนุตลอดจนให้คําแนะนําในเร่ืองต่างๆ แก่กองทนุ 
เพ่ือให้การบริหารจดัการกองทนุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ท่ีปรึกษากองทนุท่ีบริษัทจดัการ
อาจจะแต่งตัง้ขึน้ดงักล่าวนัน้ จะไม่มีอํานาจควบคมุการดําเนินงานของบริษัทจดัการแต่อย่างใด โดยเม่ือบริษัทจดัการ
แต่งตัง้ท่ีปรึกษากองทุนแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งช่ือท่ีปรึกษาดังกล่าวไปยงัสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ไป 
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13.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

13.1.  ช่องทางการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และ
วนัเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทนุ  
 
13.1.1 ช่องทางการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

 บริษัทจดัการ        ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 ATM  Tele-bank 

 Internet  ระบบโทรศพัท์อตัโนมติั 

 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์  Online Banking 

 
13.1.2  วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ  

ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั่งซือ้หน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชี
กองทนุได้ โดยผา่น 

(ก) บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ท่ีได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้ตามวนัและ
เวลาทําการของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  

(ข) ระบบ Premier IVR ผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมติัของบริษัทจดัการ ตลอด 24 ชัว่โมง 

(ค) www.uobam.co.th ตลอด 24 ชัว่โมง 

ตัง้แต่วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป นอกจากนี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการไว้ ณ ท่ี
ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 
13.1.3  วนัเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทนุ  

ก)  กรณีสัง่ซือ้ปกติ 
บริษัทจดัการจะทําการเปิดให้มีการจองซือ้หน่วยลงทนุ “กองทนุเปิด บริค 40” ในวนัท่ี 22 – 29 พฤศจิกายน 2550 ระหว่าง
เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ถงึเวลา 15.30 น. 

ข)  กรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ 
ในกรณีท่ีเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์  ผู้สัง่ซือ้
สามารถทําการสัง่ซือ้ได้จนถงึวนัทําการสดุท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทนุ 
 
13.2.  วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

13.2.1  การกําหนดราคาขายหรือราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
ราคาขายหน่วยลงทนุ   =  10 บาท + คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
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13.2.2  วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
 
13.2.2.1  วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ก) ขัน้ตอนและวิธีการ  

 กรณีสัง่ซือ้ปกติ  

(1)  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแต่ละรายสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ได้ตามวนัเวลาท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน โดยจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นมลูค่าไม่ต่ํากว่า 2,000 บาท (สองพนับาท) [เป็น
มลูคา่ท่ีรวมคา่ธรรมเนียมแล้ว (ถ้ามี)]  

(2)  ผู้สัง่ซือ้จะต้องชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุและคา่ธรรมเนียมจนเตม็ตามจํานวนท่ีซือ้ พร้อมทัง้กรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน  

(3)  สําหรับผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ จะต้องเปิด
บญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อน  

 กรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ 

-- โปรดศกึษารายละเอียดในข้อ 17 “การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” – 

ข) การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

 กรณีสัง่ซือ้ปกติ 

(1) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระเงินคา่ซือ้ครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสัง่หกั
บญัชีธนาคาร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย
เพ่ือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ 

 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) สํานกัเพลนิจิต 

 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) สาขาถนนหลงัสวน 

 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ. สาขากรุงเทพฯ 

 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) สาขาสีลม ซอย 7 

 ธนาคารไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน) สาขาเพชรบรีุ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) สาขาถนนวิทย ุ

 ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ 

 ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) สาขาสขุมุวิท 

 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) สํานกัลมุพินี 
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 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) สาขาสาทร 

 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั สาขากรุงเทพฯ  

โดยระบุช่ือ ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ สั่งซือ้ลงบนด้านหลังของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดต่อและเพ่ือ
ผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

กรณีสัง่ซือ้ด้วยวิธีอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีให้บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาการเสนอ
ขายครัง้แรกจะสิน้สดุลง  

(2)  หลงัจากท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ พร้อมทัง้เงินค่าซือ้
หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะออกสําเนาใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน  

(3)  ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัท่ี
สัง่ซือ้ไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตาม บริษัทจดัการจะถือว่าผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการท่ีสามารถ
เรียกเก็บเงินได้  

ในกรณีท่ีวนัทําการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้นัน้เป็นวนั และ/หรือ เวลาท่ีล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้นัน้  

ในกรณีท่ีเช็ค หรือดราฟต์ดงักล่าวถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สัง่ซือ้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบัการ
ขายหน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้นัน้  

(4)  ในการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระคา่หน่วยลงทนุด้วยเงินจนเตม็คา่ จะหกักลบลบหนี ้
กบับริษัทจดัการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหนึ่งเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวม
อ่ืนท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ บริษัทจดัการอาจดําเนินการให้มีการหกักลบลบกนัก็ได้  

(5)  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้วจะเพิกถอน
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือขอคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนมุติัจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

(6)  บริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนี ้
ซึง่ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักลา่วทัง้หมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ  

 กรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ 

(1) บริษัทจดัการจะนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ มาชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุของ 
“กองทุนเปิด บริค 40” ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทางภายใน 2 วันทําการนับแต่วันที่ที่ระบุในใบคําส่ังสับเปล่ียน 
หน่วยลงทุน   

โดยหากวนัท่ีท่ีระบุในใบคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุนัน้ ตรงกบัวนัทําการสดุท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทนุ กองทนุ
เปิดปลายทางจะได้รับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุหลงัจากท่ีได้ปิดการเสนอขายไปแล้ว 

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ส่ังซือ้หน่วยลงทุนทําการส่ังซือ้หน่วยลงทุนตามวันที่ที่ ระบุในใบคําส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
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(2)  บริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนี ้
ซึง่ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักลา่วทัง้หมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 
 
13.2.2.2  วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบ Premier IVR ผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมติัของบริษัทจดัการ ซึง่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด โดยประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วยเร่ือง หลกัเกณฑ์ 
และวิธีการในการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Interactive Voice 
Response)*  

ก)  ขัน้ตอนและวิธีการ  

 กรณีสัง่ซือ้ปกติ 

(1)  ผู้ ท่ีมีความประสงค์ จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผ่านระบบ Premier IVR ผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมติัของบริษัทจดัการ 
จะต้องกรอกแบบฟอร์มคําขอใช้บริการผ่านระบบ Premier IVR ผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมติัของบริษัทจดัการ และหนงัสือ
ขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายช่ือท่ีบริษัทจดัการกําหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดงักล่าวได้ท่ีบริษัทจดัการ 
ผู้จดัจําหน่าย (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

ผู้สัง่ซือ้ท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน จะต้องดําเนินการเปิดบญัชี
กองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 13.7 “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” แนบ และ
จะต้องซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผา่นบริษัทจดัการ ผู้จดัจําหน่าย (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

(2)  บริษัทจดัการจะดําเนินการจดัส่งรหสัประจําตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ เพ่ือใช้ในการทํารายการผ่านระบบ Premier IVR 
ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ของบริษัทจัดการ ซึ่งผู้ ถือรหัสประจําตัวต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลบัและดําเนินการทํา
รายการด้วยตนเองทุกครัง้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ อาทิเช่น ในกรณีท่ีมีการทํารายการผ่านระบบ 
Premier IVR ผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมติั โดยมีการใช้รหสัประจําตวัถกูต้องโดยบคุคลท่ีมิใช่เจ้าของรหสัประจําตวัผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ ทํารายการผา่นทางระบบ Premier IVR ผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมติัของบริษัทจดัการ เป็นต้น  

(3)  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ สามารถเปล่ียนแปลงรหสัประจําตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ Premier IVR ผ่าน
ระบบโทรศพัท์อตัโนมติัของบริษัทจดัการ  

(4)  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวนัทําการซือ้หน่วยลงทุนและวนัหยุดทําการ 
จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันสุดท้ายท่ีเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยใช้รหสัประจําตัวผู้ ถือหน่วยลงทุน ผ่านหมายเลข
โทรศพัท์ท่ีบริษัทจดัการกําหนดไว้  

(5)  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนเงินบาท โดยจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต่ํากว่า 10,000 
บาท (หนึ่งหม่ืนบาท) ทัง้นี ้จะต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ต่อครัง้ [เป็นมลูค่าท่ีรวมค่าธรรมเนียมการขาย 
(Front-end Fee) แล้ว (ถ้ามี)]  

(6)  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อกําหนด กฎระเบียบ และภาษี
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุเอง 

 กรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ 
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-- โปรดศกึษารายละเอียดในข้อ 17 “การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” – 

ข)  การรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

 กรณีสัง่ซือ้ปกติ 

(1)  การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ภายในเวลาท่ีได้ระบุไว้ ในหนงัสือแจ้งอนญุาตให้ใช้บริการ ในวนัทําการซือ้ให้ถือ
เป็นรายการของวนัทําการซือ้นัน้  

บริษัทจดัการ ขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาข้อมลูเวลาการทํารายการของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานท่ีปรากฏอยู่ท่ี
บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้  

(2)  ในกรณีท่ีการชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีหกับญัชีเงินฝาก ยงัไม่สามารถยืนยนัการผ่านเงินเข้าบญัชีเงินฝาก ท่ี 
บริษัทจัดการเปิดไว้เพ่ือการนีใ้นเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่า
รายการซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าว เป็นรายการซือ้ในวนัทําการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ (วนัทําการท่ีเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ
เข้าบญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนี)้ โดยจะต้องเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกจะสิน้สดุลง  

(3)  บริษัทจัดการ จะดําเนินการหกัเงินตามจํานวนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน จากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ ท่ีได้ระบุไว้ใน
หนงัสือขอหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ในกรณีท่ีเงินในบญัชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจดัการไม่สามารถหกัเงินค่าซือ้ได้
หรือรายการคําสัง่ซือ้ไม่สมบรูณ์ ไม่ว่าด้วยสาเหตใุด บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะระงบั และ/หรือ
ยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ โดยผู้สัง่ซือ้สามารถใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ด้ตามปกติ  

(4)  ในการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการ
ไมไ่ด้ เว้นแตผู่้ ถือหน่วยลงทนุสบัเปล่ียนหรือขายคืนหน่วยลงทนุ ของกองทนุรวมหนึ่งเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอ่ืน 
ท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ บริษัทจดัการอาจดําเนินการให้มีการหกักลบกนัก็ได้  

(5)  คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ ต่อเม่ือบริษัทจดัการได้เรียกเก็บเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวน และได้รับเอกสาร
หลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว  

อนึง่ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบริการดงักลา่ว จะมีภาระเฉพาะคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์
เทา่นัน้ โดยเป็นคา่ธรรมเนียมตามอตัรา เง่ือนไขปกติท่ีธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเม่ือมีคําสัง่ขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร 

 กรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์* 

(1) บริษัทจดัการจะนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ มาชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน
ของ “กองทุนเปิด บริค 40” ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วันทําการนับแต่วันท่ีท่ีปรากฏในการทํารายการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นระบบ Premier IVR ผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมติัของบริษัทจดัการ  

โดยหากวนัท่ีท่ีปรากฏในการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านระบบ Premier IVR ผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมติัของ
บริษัทจัดการ นัน้ ตรงกบัวนัทําการสดุท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดปลายทางจะได้รับชําระเงินค่าซือ้ 
หน่วยลงทนุหลงัจากท่ีได้ปิดการเสนอขายไปแล้ว 

อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการจะถือว่าผู้สัง่ซือ้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามวนัท่ี ท่ีปรากฏในการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ผา่นระบบ Premier IVR ผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมติัของบริษัทจดัการ  
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โดยบริษัทจดัการจะยดึเวลาของการทํารายการผา่นระบบ Premier IVR ผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมติัของบริษัทจดัการ ท่ีใช้
ในบริษัทจดัการเทา่นัน้ 

(2) บริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการ
นี ้ซึง่ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักลา่วทัง้หมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 

ค)  เง่ือนไขการใช้บริการผา่นระบบ Premier IVR ผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมติั  

(1)  ในการสั่งซือ้หน่วยลงทุน ผู้ สั่งซือ้จะต้องอ่านคําแนะนําของบริษัทจัดการและปฏิบัติจนครบขัน้ตอนการสั่งซือ้ 
หน่วยลงทนุผา่นระบบ Premier IVR ผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมติั  

(2)  เม่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนทํารายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ทัง้สิน้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

(3)  เอกสารใบบนัทึกรายการ ท่ีออกจากเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ซือ้ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณา จากหลกัฐานท่ีปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการ เป็นหลกัฐานการทํารายการท่ีสมบูรณ์และ
อ้างอิงได้  

(4)  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัที โดยไม่ต้องแจ้งผู้ ใช้บริการทราบล่วงหน้า 
ในกรณีท่ีเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการแก้ไขกรณีดงักล่าวให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีเกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้วแตก่รณี  

(5)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนปิดการให้บริการดงักล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานักงานของบริษัทจดัการและ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน รวมทัง้ประกาศไว้ในระบบ Premier IVR ผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมติัของบริษัทจดัการ  

หมายเหต ุ   *  ขณะนีว้ิธีการดงักลา่วยงัไมเ่ปิดให้บริการ ทัง้นี ้เม่ือพร้อมเปิดให้บริการ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ี
ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
13.2.2.3 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ * 
การชําระเงินผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ สามารถกระทําผา่น 2 ช่องทางหลกั คือ  

1) ผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ 

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

ทัง้นี ้ผู้สั่งซือ้ท่ีทํารายการชําระเงินผ่านระบบนีไ้ด้ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ ถือหน่วยลงทุนกับ 
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนมาก่อน และมีรหสัประจําตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ (Unitholder ID) แล้ว     
สําหรับผู้สัง่ซือ้ท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการมาก่อนจะต้องดําเนินการเปิด
บญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 13.7 “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” แนบ 
เพ่ือให้มีเลขประจําตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่จะใช้ในการทํารายการชําระเงินผา่นระบบ Bill Payment   
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ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้มีความประสงค์จะมอบอํานาจให้บริษัทจัดการจัดทําคําสัง่ซือ้แทนตนผู้สัง่ซือ้จะต้องกรอกแบบฟอร์ม 
“หนงัสือมอบอํานาจและคําขอใช้บริการ Easy Pay” (บริการจดัทําคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยบริษัทจดัการ) และนําส่ง
กลบัมายงับริษัทจดัการ 

1)   การชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ 

ก)   ขัน้ตอนและวิธีการ  

(1) ผู้สัง่ซือ้จะต้องกรอก “ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ / แบบฟอร์มการชําระเงินพิเศษ (Subscription form / Special pay-in 
slip)” ซึง่สามารถขอรับแบบฟอร์มดงักลา่วได้จากบริษัทจดัการ หรือสัง่พิมพ์จาก Website หรือระบบ Premier IVR ผ่าน
ระบบโทรศพัท์อตัโนมติัของบริษัทจดัการ 

ผู้สัง่ซือ้สามารถทําการชําระเงินผา่นเคาน์เตอร์ ของธนาคารพาณิชย์ดงัตอ่ไปนี ้   

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  :  

 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)    

 ธนาคารกรุงเทพ  จํากดั (มหาชน)    

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)    

 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  จํากดั (มหาชน)    

นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล  :  
 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)    

 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)   

ชําระได้ไมเ่กิน 100,000 บาท (หนึง่แสนบาท) ตอ่ครัง้ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  

ชําระได้ไมเ่กิน 50,000 บาท (ห้าหม่ืนบาท) ตอ่ครัง้  

หมายเหต:ุ  กรณีชําระด้วยเช็คจะรับชําระเฉพาะเช็คของสาขาธนาคารท่ีอยู่ในเขตหักบัญชีเดียวกับสาขาของธนาคาร
พาณิชย์ท่ีผู้สัง่ซือ้ชําระเงินผา่นเคาน์เตอร์เทา่นัน้  

ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงรายช่ือธนาคารท่ีเปิดให้บริการนี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดย
ติดประกาศไว้ ณ ท่ีเปิดเผยของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน 

สําหรับผู้สัง่ซือ้ท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการมาก่อน จะต้องดําเนินการเปิด
บญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 13.7 “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” แนบ 

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

ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้สามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการจนถึงวันทําการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุน 
ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ ถงึเวลา 15.30 น. 

(4) เม่ือเจ้าหน้าท่ีธนาคารทํารายการเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะเก็บเอกสารสว่นท่ี 2 (สว่นของธนาคาร) ไว้ และจะมอบคืน 
“ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ / แบบฟอร์มการชําระเงินพิเศษ (Subscription form / Special pay-in slip) – สว่นท่ี 1 (สว่นของ
ลกูค้า)” ให้กบัผู้สัง่ซือ้เพ่ือเป็นหลกัฐานในการชําระเงิน     

(5) ผู้สัง่ซือ้จะต้องนําส่ง“ใบคาํส่ังซือ้หน่วยลงทุน / แบบฟอร์มการชาํระเงนิพเิศษ (Subscription form / Special 
pay-in slip) – ส่วนที่ 1 (ส่วนของลูกค้า)” กลับมายังบริษัทจัดการโดยทางโทรสารหรือทางอ่ืนใดภายในวันที่ทาํ
รายการ ทัง้นี ้เว้นแต่ผู้สัง่ซือ้ได้กรอกแบบฟอร์ม “หนงัสือมอบอํานาจและคําขอใช้บริการ Easy Pay” (บริการจดัทําคํา
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยบริษัทจดัการ) ให้กบัทางบริษัทจดัการไว้แล้ว 

(6) ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามมลูค่าขัน้ต่ําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้ระบใุนโครงการ 
เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากบริษัทจดัการ 

ข) การรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ   

(1) ผู้สัง่ซือ้สามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเป็นเงินสด หรือเช็คของสาขา
ธนาคารท่ีอยู่ในเขตหกับญัชีเดียวกนักบัสาขาธนาคารพาณิชย์ท่ีผู้สัง่ซือ้ชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ โดยผู้สัง่ซือ้ต้องลงวนัท่ีท่ี
สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะ สัง่จ่ายเพ่ือบญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนี ้โดยระบช่ืุอ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์
ของผู้สัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็ค เพ่ือความสะดวกในการติดตอ่และเพ่ือผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

กรณีชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยเช็ค ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีให้บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัท่ีทําการซือ้
หน่วยลงทนุนัน้ 

(2) ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ซึง่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัท่ีสัง่ซือ้ไม่ว่าด้วย
เหตผุลใดก็ตาม บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ 

ในกรณีท่ีวนัทําการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้นัน้เป็นวนั และ/หรือ เวลาท่ีล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้นัน้  

ในกรณีท่ีเช็ค ดงักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สัง่ซือ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงับการขาย 
หน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้นัน้ 

(3)  คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการได้เรียกเก็บเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวน และได้รับเอกสาร
หลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว อนึ่งผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการดงักล่าว อาจมีภาระค่าธรรมเนียมธนาคาร โดยเป็น
คา่ธรรมเนียมตามอตัรา เง่ือนไขท่ีแตล่ะธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บ 

2) วิธีการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นช่องทางอิเลคโทรนิกส์ของธนาคาร     
ผู้สัง่ซือ้สามารถทําการชําระเงินผ่าน 4 ธนาคาร คือ ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)   ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) โดยผา่น 3 ช่องทาง ดงัตอ่ไปนี ้
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 ผา่นเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM)   

 ผา่นระบบเทเลโฟนแบงก์กิง้ (Telephone Banking) 

 ผา่นระบบออนไลน์แบงก์กิง้ (Online Banking) 

ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงรายช่ือธนาคารท่ีเปิดให้บริการนี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดย
ติดประกาศไว้ ณ ท่ีเปิดเผยของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน 

ก)    ขัน้ตอนและวิธีการ  

(1) ผู้สัง่ซือ้จะต้องกรอก “ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ / แบบฟอร์มการชําระเงินพิเศษ (Subscription form / Special pay-in 
slip)” ซึง่สามารถขอรับแบบฟอร์มดงักลา่วได้จากบริษัทจดัการ หรือสัง่พิมพ์จาก Website หรือระบบ Premier IVR ผ่าน
ระบบโทรศพัท์อตัโนมติัของบริษัทจดัการ    

(2)   กรณีชําระเงินผ่านเคร่ือง ATM ผู้สัง่ซือ้จะต้องทํารายการสัง่ซือ้ผ่านเคร่ือง ATM ของธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้ถือบตัร ATM 
ของธนาคารนัน้ๆ และปฏิบติัตามขัน้ตอนการทํารายการท่ีระบบุนหน้าจอของเคร่ือง ATM จนเสร็จสมบรูณ์ โดยระบเุลข
ประจําตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ เลขท่ีบญัชีธนาคารของกองทนุในการรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ รหสักองทนุ จํานวนเงินท่ีสัง่ซือ้ 
และข้อมลูอ่ืนท่ีกําหนดโดยธนาคาร หรือบริษัทจดัการ 

เม่ือทํารายการเรียบร้อยแล้ว เคร่ือง ATM จะออกใบบนัทึกรายการให้ผู้สัง่ซือ้ โดยใบบนัทึกรายการดงักล่าวเป็นเพียง
เอกสารบนัทกึรายการเทา่นัน้ ไมถื่อเป็นหลกัฐานในการทํารายการอยา่งสมบรูณ์  

(3) กรณีชําระเงินผ่านระบบเทเลโฟนแบงก์กิง้และระบบออนไลน์แบงก์กิง้ผู้สัง่ซือ้จะต้องทํารายการสัง่ซือ้ผ่านบริการของ
ธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้มีบญัชีอยูเ่ทา่นัน้ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องสมคัรใช้บริการดงักลา่วกบัธนาคารตามขัน้ตอนการสมคัรใช้บริการท่ี
แต่ละธนาคารกําหนด เพ่ือขอรับรหสัประจําตวั ผู้ใช้บริการออนไลน์ (USER ID) และรหสัผ่าน (Password) ท่ีธนาคารจะ
เป็นผู้ออกให้หลงัจากธนาคารอนมุติัการขอใช้บริการ    

ผู้สัง่ซือ้จะต้องปฏิบติัตามขัน้ตอนการทํารายการท่ีระบบดงักล่าวระบุจนเสร็จสมบูรณ์ โดยระบุรหสัประจําตวัผู้ ใช้บริการ 
(USER ID) รหสัผ่าน (Password) เลขประจําตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ (Unitholder ID) เลขท่ีบญัชีธนาคารของกองทนุในการ
รับชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ รหสักองทนุ จํานวนเงินท่ีสัง่ซือ้ และข้อมลูอ่ืนท่ีกําหนดโดยธนาคาร หรือบริษัทจดัการ 

เม่ือทํารายการเรียบร้อยแล้ว ผู้สัง่ซือ้สามารถสัง่พิมพ์ใบบนัทกึรายการได้จากระบบดงักลา่ว โดยใบบนัทกึรายการดงักลา่ว
เป็นเพียงเอกสารบนัทกึรายการเทา่นัน้ ไมถื่อเป็นหลกัฐานในการทํารายการอยา่งสมบรูณ์  

(4) ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามมลูค่าขัน้ต่ําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้ระบใุนโครงการ 
เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากบริษัทจดัการ 

สําหรับจํานวนเงินสงูสดุตอ่ครัง้ในการสัง่ซือ้นัน้ จะขึน้อยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะธนาคาร 

(5) ผู้สัง่ซือ้จะต้องนําสง่ “ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ / แบบฟอร์มการชําระเงินพิเศษ (Subscription form / Special pay-in 
slip) - ส่วนท่ี 1 (ส่วนของลกูค้า)” กลบัมายงับริษัทจดัการโดยทางโทรสารหรือทางอ่ืนใดภายในวนัท่ีทํารายการ ทัง้นี ้เว้น
แต่ผู้สัง่ซือ้ได้กรอกแบบฟอร์ม “หนงัสือมอบอํานาจและคําขอใช้บริการ Easy Pay” (บริการจดัทําคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดย 
บริษัทจดัการ) ให้กบัทางบริษัทจดัการไว้แล้ว 
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ข) การรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

(1) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุผ่านช่องทางอิเลคโทรนิกส์ของธนาคารได้ตลอด 24 ชัว่โมง 
ทกุวนัทําการซือ้หน่วยลงทนุและวนัหยดุทําการ จนถงึเวลา 15.30 น. ของวนัสดุท้ายท่ีเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาข้อมลูเวลาการทํารายการของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานท่ีปรากฏอยู่ท่ี
บริษัทจดัการ เป็นหลกัฐานในการทํารายการท่ีสมบรูณ์และใช้อ้างอิงได้    

(2) ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ซึง่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัท่ีสัง่ซือ้ไม่ว่าด้วย
เหตผุลใดก็ตาม บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทําการ สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ 

ในกรณีท่ีวนัทําการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้นัน้เป็นวนั และ/หรือ เวลาท่ีล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้นัน้  

ในกรณีท่ีเช็ค ดงักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สัง่ซือ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงับการขาย 
หน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้นัน้ 

(2)  คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการได้เรียกเก็บเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวน และได้รับเอกสาร
หลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว อนึ่ง ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการดงักลา่ว อาจมีภาระค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องของธนาคาร 
โดยเป็นคา่ธรรมเนียมตามอตัรา เง่ือนไขท่ีแตล่ะธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บ 

ค) เง่ือนไขการใช้บริการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นช่องทางอิเลคโทรนิกส์ของธนาคาร 

(1)  ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องปฏิบติัจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นช่องทางอิเลคโทรนิกส์นัน้ๆ  

ทัง้นี ้ ผู้สัง่ซือ้จะเพิกถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ เว้นแต่ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็น
กรณีพิเศษ  

(2)  เอกสารใบบนัทกึรายการท่ีออกจากเคร่ือง ATM หรือท่ีสัง่พิมพ์จากระบบเทเลโฟนแบงก์กิง้ หรือระบบออนไลน์แบงก์
กิง้นัน้ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านัน้ ไม่ถือเป็นหลกัฐานในการทํารายการอย่างสมบรูณ์ ทัง้นี ้ 
บริษัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการทํารายการท่ีสมบรูณ์และอ้างอิงได้  

(3) ในกรณีท่ีเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใด บริษัทจดัการจะดําเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีเกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ ดงักลา่วแล้วแตก่รณี 

หมายเหต ุ   * ขณะนีว้ิธีการดงักลา่วยงัไม่เปิดให้บริการ ทัง้นี ้เม่ือพร้อมเปิดให้บริการ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ี
ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
13.2.2.4 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบ Premier Online ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) ทาง 
www.uobam.co.th 

ก) ขัน้ตอนและวิธีการ 

 กรณีสัง่ซือ้ปกติ 



 

กองทนุเปิด บริค 40  41 
  

(1) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอใช้บริการ Premier Online และใบคําขอหกับญัชีเงินฝากอตัโนมติั ซึ่ง
สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือดาวน์โหลดได้จาก 
www.uobam.co.th และนําสง่กลบัมายงับริษัทจดัการ    

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการมาก่อน จะต้องดําเนินการ
เปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 13.7 “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” 
แนบ และจะต้องซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผา่นบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้เม่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้สง่เอกสารการสมคัร Premier Online ครบถ้วนแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการจดัสง่รหสั
ประจําตวั Premier Online ในการเข้าระบบให้ โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถเข้าไปดรูายละเอียดบญัชีของตนได้ แต่ยงั
ไมส่ามารถทํารายการได้ จนกวา่ใบคําขอหกับญัชีเงินฝากอตัโนมติัจะได้รับการอนมุติัจากธนาคารเจ้าของบญัชี 

(2) บริษัทจดัการจะดําเนินการส่งใบคําขอหกับญัชีเงินฝากอตัโนมติัท่ีผู้สัง่ซือ้ได้กรอกไว้ไปยงัธนาคารเจ้าของบญัชีเพ่ือ
ตรวจสอบและดําเนินการ และเม่ือได้รับการยืนยนักลบัมาจากธนาคารเจ้าของบญัชีแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้ง
การอนมุติัให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบและสามารถทํารายการผา่น Premier Online ได้ 

(3)  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวนัทําการซือ้หน่วยลงทุนและวนัหยุดทําการ 
จนถงึเวลา 15.00 น. ของวนัสดุท้ายท่ีเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุ  

(4) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนเงินบาท โดยจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่า 10,000 
บาท (หนึง่หม่ืนบาท) [เป็นมลูคา่ท่ีรวมคา่ธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) แล้ว (ถ้ามี)] ทัง้นี ้จะต้องไม่เกิน 5,000,000 
บาท (ห้าล้านบาท) ตอ่ครัง้  

 กรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์* 

-- โปรดศกึษารายละเอียดในข้อ 17 “การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” -- 

ข) การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 

 กรณีสัง่ซือ้ปกติ 

(1) การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลาท่ีได้ระบไุว้ในคู่มือการใช้บริการ ในวนัทําการซือ้ให้ถือเป็นรายการของ
วนัทําการซือ้นัน้  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาข้อมลูเวลาการทํารายการของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานท่ีปรากฏอยู่ท่ี
บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิง โดยบริษัทจดัการจะยึดเวลาของการทํารายการทางอินเตอร์เน็ตตามเวลาของระบบท่ีใช้
ในบริษัทจดัการเทา่นัน้  

(2) ในกรณีท่ีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝากอตัโนมติั ยงัไม่สามารถยืนยนัการผ่านเงินเข้าบญัชี
เงินฝาก ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนีไ้ด้ ไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะถือว่ารายการซือ้หน่วยลงทนุ
ดังกล่าว เป็นรายการซือ้ในวันทําการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ (วันทําการท่ีเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากท่ี 
บริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนี)้ โดยจะต้องเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกจะสิน้สดุลง  
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(3) บริษัทจดัการจะดําเนินการหกัเงินตามจํานวนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ จากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ท่ีได้
ระบุไว้ในใบคําขอหกับญัชีเงินฝากอตัโนมติั ในกรณีท่ีเงินในบญัชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจดัการไม่สามารถหกัเงินค่าซือ้ 
หน่วยลงทนุได้หรือรายการคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่สมบรูณ์ ไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตาม บริษัทจดัการหรือผู้สบัสนนุการขาย
และรับซือ้คืน (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบั และ/หรือยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถใช้
บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ด้ตามปกติ  

(4) ในการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการ
ไม่ได้ เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมหนึ่งเพ่ือซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืน ท่ีบริษัท
จดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ บริษัทจดัการอาจดําเนินการให้มีการหกักลบกนัก็ได้  

(5)  คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการได้เรียกเก็บเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวน และได้รับเอกสาร
หลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว  

อนึง่ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบริการดงักลา่ว จะมีภาระเฉพาะคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์
เทา่นัน้ โดยเป็นคา่ธรรมเนียมตามอตัรา เง่ือนไขปกติท่ีธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเม่ือมีคําสัง่ขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร 

(6)  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอน
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือขอคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

(7)  บริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนี ้
ซึง่ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักลา่วทัง้หมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 

 กรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์* 

(1) บริษัทจดัการจะนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ มาชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุของ 
“กองทนุเปิด บริค 40” ซึ่งเป็นกองทนุเปิดปลายทาง ภายใน 2 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีท่ีปรากฏในการทํารายการสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุผา่นระบบ Premier Online  

โดยหากวนัท่ีท่ีปรากฏในการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านระบบ Premier Online นัน้ ตรงกบัวนัทําการสดุท้าย
ของการเสนอขายหน่วยลงทนุ กองทนุเปิดปลายทางจะได้รับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุหลงัจากท่ีได้ปิดการเสนอขายไป
แล้ว 

อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการจะถือว่าผู้สัง่ซือ้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามวนัท่ีท่ีปรากฏในการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ผา่นระบบ Premier Online  
 

โดยบริษัทจดัการจะยดึเวลาของการทํารายการทางอินเตอร์เน็ตตามเวลาของระบบท่ีใช้ในบริษัทจดัการเทา่นัน้ 

(2) บริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนี ้
ซึง่ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักลา่วทัง้หมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 

ค)  เง่ือนไขการใช้บริการผา่นระบบ Premier Online 

(1) ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบ Premier Online ผู้สัง่ซือ้จะต้องอ่านคําแนะนําของบริษัทจดัการและปฏิบติัจน
ครบขัน้ตอน  
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(2) เม่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนทํารายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ทัง้สิน้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

(3)  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบล่วงหน้า 
ในกรณีท่ีเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการแก้ไขกรณีดงักล่าวให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีเกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่ว แล้วแตก่รณี  

(4)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิ ท่ีจะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนปิดการให้บริการดงักลา่ว โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  

หมายเหต ุ * ขณะนีว้ิธีการดงักล่าวยงัไม่เปิดให้บริการ ทัง้นี ้เม่ือพร้อมเปิดให้บริการ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ี
ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

เง่ือนไขอ่ืน :    

การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม “วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ” 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม “วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี
บริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 
ทัง้นี ้การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมดงักลา่วจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 

บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการ 
ทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
13.3.  การจดัสรรหน่วยลงทนุ  

(1)  บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ดงันี ้

ก)    กรณีสัง่ซือ้ปกติ 

จดัสรรตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้ และได้ชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็ตามจํานวนแล้ว  

ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบุไว้ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกับจํานวนเงินท่ีบริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะ
จดัสรรหน่วยลงทนุให้ตามจํานวนเงินท่ีได้รับชําระเป็นเกณฑ์  

ข)    กรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ 

จดัสรรตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้ ตามท่ีได้ระบใุนใบคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

ยกเวน้ :- 
-     ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลให้จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทนุของโครงการ
จัดการกองทุนท่ีได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีดังกล่าว  
บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ดงันี ้
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ก)     กรณีสัง่ซือ้ปกติ 

พิจารณาตามวนัท่ีสัง่ซือ้ และได้รับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็ตามจํานวนแล้ว  

ข)    กรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ 

พิจารณาตามวนัท่ีสัง่ซือ้ โดยถือเอาวนัท่ีท่ีระบใุนใบคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเป็นวนัท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้ในวนัเดียวกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะจดัสรรตามสดัสว่นจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีสัง่ซือ้ให้แก่ผู้ ซือ้  

- ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ หรือของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือ
ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุ
แตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า  

(2)  สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้
ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 
 
13.4.  การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีตา่งๆ ภายใต้เง่ือนไขท่ีกําหนดดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  กรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในการเสนอขายนัน้ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน
นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ข้างลา่ง  

บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดส่งเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนคืนให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตัง้แต่วันสิน้สุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสัดส่วนของเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน อนึ่ง สําหรับดอกเบีย้และหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) บริษัทจดัการจะนํารวมเข้าเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุ  

(2) กรณีท่ีบริษัทจดัการต้องยติุโครงการหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย ตามกรณีดงัตอ่ไปนี ้   

(2.1) ในกรณีท่ีไมส่ามารถจําหนา่ยหน่วยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถงึ 35 ราย หรือจําหน่ายหน่วยลงทนุได้ถึง 35 รายแต่มี
มลูคา่ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูคา่ท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุต่ํากวา่ 50,000,000 บาท (ห้าสบิล้านบาทถ้วน)  

(2.2)   ในกรณีท่ีมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวน 
หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดส่งเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนคืนพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการ
จําหน่ายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) โดยการโอนเงินหรือชําระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้สัง่ซือ้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกตามสดัส่วนของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ และหากบริษัทจดัการไม่สามารถ
คืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดงักล่าวได้อนัเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะ
ชําระดอกเบีย้ในอัตราท่ีคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด โดยเร่ิมนับแต่วันท่ีครบ
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กําหนดเวลานัน้ จนถึงวนัท่ีบริษัทจดัการชําระเงินค่าจองซือ้จนครบถ้วน ทัง้นี ้เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะ
พิจารณาผอ่นผนั สัง่การเป็นอยา่งอ่ืน  
 
13.5.  เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  

ก) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษาและยินดีท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนนีแ้ล้ว 

ข) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อกําหนดกฎระเบียบ และภาษี 
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุเอง 

ค)    บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางสว่น ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดงัตอ่ไปนี ้:-  

(1)  กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยรายใดรายหนึ่ง อาจมีผลทําให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ๆ ถือหน่วยลงทนุ
มากกวา่ร้อยละ 5.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(2)  กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทนุของโครงการ
ตามท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

(3)  กรณีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลให้จํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวนวงเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับอนญุาตให้
นําไปลงทนุ ณ ตา่งประเทศ จนอาจเป็นเหตใุห้ไมส่ามารถบริหารจดัการกองทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุ 
ซึง่มีนโยบายท่ีจะนําเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 

(4)  กรณีท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์หรือ 
ตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปล่ียน
กฎหมาย ประกาศ ระเบียบปฏิบติัข้อกําหนด เง่ือนไข และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับวงเงินรับ
อนญุาต และ/หรือวงเงินคงเหลือท่ีบริษัทจดัการได้รับอนญุาตให้สามารถนําไปลงทนุ ณ ต่างประเทศ จนอาจเป็นเหตใุห้ไม่
สามารถบริหารจดัการกองทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุ ซึง่มีนโยบายท่ีจะนําเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุ
ในตา่งประเทศ 

(5)  กรณีเอกสารหรือข้อมลูท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริงหรือไมค่รบถ้วน 

(6)  กรณีบริษัทจดัการเกิดข้อสงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมโ่ปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น  

(7)  บริษัทจดัการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในบางกรณีตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร เช่น ใน
กรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารกองทนุหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการเป็นหลกั 
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13.6.  เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  

เอกสารประกอบการเปิดบญัชีมีดงันี ้เว้นแต่บริษัทจดัการยินยอมผ่อนผนัให้เป็นกรณีไป : (บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิใน
การพิจารณาจากเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามท่ีเหน็สมควร)  

(1)  กรณีบคุคลธรรมดา  

(1.1)  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง หรือ  

(1.2)  สําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง หรือ  

(1.3)  สําเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง (กรณีบคุคลตา่งด้าว)  

(1.4) สําเนาสมดุเงินฝากท่ีมีช่ือและเลขท่ีบญัชี พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

(2)  กรณีนิติบคุคล  

(2.1) สําเนาหนงัสือรับรองแสดงการจดทะเบียนจดัตัง้นิติบคุคล และเง่ือนไขหรือช่ือผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคล 
เช่น หนงัสือรับรองบริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบับริษัท พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม 

(2.2) สําเนาประกาศ คําสัง่ ระเบียบภายใน หรือเอกสารหลกัฐานในการแต่งตัง้บุคคลผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติ
บคุคลนัน้ๆ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม 

(2.3) สําเนาบตัรประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

(2.4) สําเนาหนงัสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีท่ีมีการมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนกระทําการแทน พร้อมสําเนาบตัร
ประชาชนผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ อนึ่ง หากหนงัสือมอบอํานาจเป็นฉบบัสําเนา ฉบบัสําเนาดงักล่าวจะต้องลง
นามรับรองโดยผู้มอบอํานาจด้วย 

(2.5) ตวัอยา่งลายมือช่ือของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

(2.6) สําเนาบตัรประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม 

(2.7) สําเนาสมดุเงินฝากท่ีมีช่ือและเลขท่ีบญัชี พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม 

(3)  กรณีเป็นบคุคล และ/หรือนิติบคุคลประเภทอ่ืนๆ เช่น คณะบคุคล ห้างหุ้นสว่นไม่จดทะเบียน นิติบคุคลท่ีมีกฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรือองค์กรอิสระ ฯลฯ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการขอเอกสารอ่ืนใดเพิ่มเติมตามท่ีเหน็สมควร  
 
14.  การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

 บริษัทจดัการ        ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 Internet  เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์  

 Telephone-Banking  Internet Banking   

 บริการซือ้ผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์  บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) 
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14.1.  วนัเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  

ทกุวนัทําการขายหน่วยลงทนุ  ระหวา่งเวลา......................ถงึ.......................(จะระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน) 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทํารายการซือ้/ขายคืน/สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทัง้นี ้
การทํารายการภายในเวลาท่ีกําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการนัน้ ทัง้นี ้การทํารายการภายหลงัเวลาท่ีกําหนด จะ
ถือเป็นรายการของวนัทําการถดัไป  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาข้อมลู และเวลาการทํารายการของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานท่ีปรากฏอยู่ท่ี
บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้ 

อนึ่ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ่ม/ลด วนั เวลา วิธีการ หรือ หยดุ/เล่ือนการส่งคําสัง่ซือ้/
ขายคืน/ สบัเปล่ียน และ/หรือการสง่คําสัง่ซือ้/ขายคืน/สบัเปล่ียนลว่งหน้าเป็นการชัว่คราว/ถาวร ซึง่หากเป็นกรณีท่ีบริษัทจดัการ
ทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปล่ียน 
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น  เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปล่ียนแปลงทาง
การเมือง หรือสถานการณ์การลงทนุไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยเร็วท่ีสดุ 
โดยประกาศไว้ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 
14.2.  วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และราคาขายหน่วยลงทนุ 

14.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ จะต้องเปิดบญัชีกองทนุ และ/
หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 14.6 “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” แนบ และจะต้องกรอก
รายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําขอใช้บริการอ่ืน ๆ ให้ครบถ้วนชดัเจน 
 
14.2.2 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

-ไมกํ่าหนด - 

ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้ป็นครัง้แรก ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้เป็นมลูค่าไม่ต่ํากว่า 2,000 บาท (สองพนับาท) 
หรือตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะลดหย่อน หรือยกเว้นมลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจ
ของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ ณ สถานท่ีทําการของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
(1) ราคาขายหน่วยลงทนุ  

ราคาขายหน่วยลงทนุ   =  มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ  

บวกด้วย  สว่นตา่งคา่ขายหน่วยลงทนุ (Subscription Spread) (ถ้ามี)  

บวกด้วย  คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) (ถ้ามี)  
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การกําหนดราคาหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายหลังจากท่ีมีการปิดการเสนอขายครัง้แรกไปแล้ว บริษัทจัดการจะใช้มูลค่า 
หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้จะได้รับ ซึง่
จะเป็นมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายหน่วยลงทนุท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(2) วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ  

ผู้สนใจลงทนุสามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั และ/หรือ 
ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้โดยผ่านบริษัทจัดการ 
หรือเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ (www.uobam.co.th) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามวนัและเวลาทําการ
ของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 
14.2.3 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นช่องทางท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือสํานกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน (ถ้ามี) สําหรับมลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ และจํานวนเงินสงูสดุต่อครัง้ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้
ในหนงัสือชีช้วน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการประกาศกําหนดเพิ่มเติม ทัง้นี ้
การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเคร่ืองโทรสาร หรือวิธี
อ่ืนใด ท่ีบริษัทจดัการประกาศกําหนด อาทิเช่น 

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

- ชําระเงินผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ผา่น 2 ช่องทางหลกั คือ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ และ
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์กิง้ (Telephone Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ 
(Internet Banking) หรือ 

- บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) หรือ 

- บริการซือ้ผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์  

ซึ่งวิธีการหรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทกุ
ช่องทาง ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสอบถามเพิ่มเติม และขอคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/
หรือสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถศกึษา
รายละเอียด ข้อกําหนด และเง่ือนไขต่างๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือท่ีบริษัทจดัการได้ประกาศ
เพิ่มเติม เช่น ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบญัชีกองทนุหรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
มาก่อน และ/หรือได้รับอนมุติัการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหกับญัชีเงินฝากอตัโนมติัของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดงักล่าว 
ซึ่งจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิม / หยดุการให้บริการ ทัง้นี ้จะติดประกาศ ณ สถานท่ีทําการ
ของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
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14.3. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

14.3.1 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
(ถ้ามี) หรือชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ ซึง่สามารถชําระผ่าน 2 ช่องทางหลกั 
คือ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ และผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์กิง้ (Telephone 
Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ (Internet Banking) หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการประกาศกําหนด โดยวิธีการให้เป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในคูมื่อการใช้บริการ 
 
14.3.2 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ คําสัง่หกั
บญัชีธนาคาร ชําระผา่นบตัรเครดิต หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับ โดย ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีด
คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนี ้โดยระบช่ืุอ ท่ีอยู่ และหมายเลข
โทรศพัท์ของผู้สัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดตอ่และเพ่ือผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
 
14.3.3  ในการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระค่าหน่วยลงทนุด้วยเงินจนเต็มค่า จะหกักลบ
ลบหนีก้ับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพ่ือซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมอ่ืนท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการหรือกองทนุรวมเดียวกนั บริษัทจดัการอาจดําเนินการให้มีการหกั
กลบลบกนัก็ได้  
 
14.3.4 ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีอ่ืนใดท่ีมิใช่เงินสด เช่น  

-  เช็ค ดราฟต์ หรือผ่านบตัรเครดิต บริษัทจดัการจะถือว่าวนัท่ีระบใุนใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือวนัท่ีบริษัทจดัการ
ได้รับรายงานการซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุจากผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) เป็นวนัท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดย
บริษัทจดัการจะต้องทราบผลการเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ หรือการชําระผ่านบตัรเครดิตดงักลา่วไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธิท่ีจะระงบั และ/หรือยกเลกิ และ/หรือเล่ือนวนัสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไปเป็นวนัเดียวกนักบัวนัท่ีเรียกเก็บเงินได้  

- กรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ภายใต้การบริหารจดัการ (กองทนุต้นทาง) 
มาเข้ากองทนุเปิด  บริค 40 (กองทนุปลายทาง) (กรณีเปิดให้บริการ) บริษัทจดัการจะถือว่าวนัท่ีระบใุนใบคําสัง่สบัเปล่ียน 
หน่วยลงทนุเป็นวนัท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการจะนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทางมาชําระค่าซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดนี ้ภายใน 2 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีท่ีระบใุนใบคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
 
14.3.5  บริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือ
การนี ้ซึง่ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักลา่วทัง้หมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 
 
14.4. การจดัสรรหน่วยลงทนุ 
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14.4.1 การเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วจะทําในวนัทําการถัดจากวนัท่ีมีการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ โดยบริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีสัง่ซือ้ และได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็ม
ตามจํานวนแล้ว  

อนึง่ ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบไุว้ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจํานวนเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับชําระบริษัทจดัการจะ
จดัสรรหน่วยลงทนุให้ตามจํานวนเงินท่ีได้รับชําระเป็นเกณฑ์  

ยกเว้น :-  

-  ในกรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน เกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของ
โครงการจดัการกองทนุท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในกรณีดงักล่าว
บริษัทจดัการจะจดัสรรตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทนุที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยบริษัทจดัการจะจดัสรร
หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัท่ีได้รับการสัง่ซือ้และเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตาม
จํานวน ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้ในวนัเดียวกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะจดัสรรตามสดัสว่น
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ซือ้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ 
 
14.4.2 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ หรือของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรร
หน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ ซือ้หน่วยทราบลว่งหน้า  
 
14.4.3 ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบไุว้ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจํานวนเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับชําระจากผู้ ซือ้
หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ตามจํานวนเงินท่ีได้รับชําระเป็นเกณฑ์ 
 
14.4.4 สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมลูการซือ้หน่วยลงทุนของผู้
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 
14.5 การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรโดยไม่มีดอกเบีย้เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่าย เฉพาะผู้สัง่ซือ้ 
ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัทําการขายหน่วยลงทนุ ตามสดัสว่นของเงินค่าซือ้หน่วย ลงทนุ อนึ่ง สําหรับดอกเบีย้
และหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนํารวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุ 
 
14.6.  เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  

เอกสารประกอบการเปิดบญัชีมีดงันี ้เว้นแต่บริษัทจดัการยินยอมผ่อนผนัให้เป็นกรณีไป : (บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิใน
การพิจารณาจากเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามท่ีเหน็สมควร)  
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14.6.1 กรณีบคุคลธรรมดา 

(1) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

(2) สําเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง (เฉพาะกรณีบคุคลตา่งด้าว) 

(3) สําเนาสมดุเงินฝากท่ีมีช่ือและเลขท่ีบญัชี พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการอาจกําหนดเพิ่มเติม/ทดแทน 
 
14.6.2 กรณีนิติบคุคล 

(1) สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม 

(2) สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของบริษัท สําเนาบตัรประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร พร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม 

(3)    สําเนาบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) ในกรณีบริษัทจํากดั หรือหลกัฐานอ่ืนท่ีแสดงรายช่ือผู้ เป็นหุ้นสว่นหรือผู้
เป็นเจ้าของนิติบคุคล ทัง้นี ้ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม 

(4) ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม 

(5) สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 

(6) สําเนาหนงัสือรับรองของบริษัท หนงัสือมอบอํานาจ ประกาศ คําสัง่ ระเบียบภายใน หรือเอกสารหลกัฐานในการ
แตง่ตัง้บคุคลผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลนัน้ๆ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม 

(7) สําเนาหนังสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีท่ีมีการมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนกระทําการแทน พร้อมสําเนาบตัร
ประชาชนผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ อนึ่งหากหนงัสือมอบอํานาจเป็นฉบบัสําเนา ฉบบัสําเนาดงักล่าวจะต้องลง
นามรับรองโดยผู้มอบอํานาจด้วย 

(8) สําเนาสมดุเงินฝากท่ีมีช่ือและเลขท่ีบญัชี พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม 

หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการอาจกําหนดเพิ่มเติม 
 
14.6.3 กรณีเป็นบุคคล และ/หรือนิติบุคคลประเภทอ่ืน ๆ เช่น คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียนนิติบุคคลท่ีมี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรือองค์กรอิสระ ฯลฯ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารอ่ืนใดเพิ่มเติม/ทดแทน ตามท่ี
เหน็สมควร 
 
14.7 เง่ือนไขการซือ้หน่วยลงทนุ  

14.7.1  บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ศึกษา และยินดีท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ 
และ/หรือหนงัสือชีช้วนแล้ว  
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14.7.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมลู หรือ
รายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจดัการอาจพิจารณาจดัส่ง
เอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือ การจดัสง่ข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจดัสง่ให้ในรูปแบบข้อมลู
ทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้สําหรับหนงัสือ
รับรองสทิธิในหน่วยลงทนุท่ีได้รับผา่นทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอ่ืนใด ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความ
จํานงไว้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถใช้แทนหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุตามปกติได้ 

อนึ่ง กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมลู หรือรายงานต่างๆ เก่ียวกบักองทนุตามวิธีใดวิธี
หนึ่งข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัสง่เอกสาร ข้อมลู หรือรายต่างๆ ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีท่ีได้แสดงความ
จํานงไว้เทา่นัน้ จนกวา่จะมีคําสัง่เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมลู
เก่ียวกบักองทนุครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงไว้กบับริษัทจดัการ 
 
14.7.3 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิก
ถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมติัจากบริษัทจดัการเป็นกรณี
พิเศษ 
 
14.7.4 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อกําหนด กฎระเบียบ และ
ภาษีตา่งๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุเอง 
 
14.7.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับ การสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุให้แก่ US 
Person 
 
14.7.6  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ทัง้หมดหรือบางส่วน และ/หรือ
ปฏิเสธท่ีจะให้คําแนะนําการลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้:-  

(1)  กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยรายใดรายหนึง่ อาจมีผลทําให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ ๆ ถือหน่วยลงทนุ
มากกวา่ร้อยละ 5.0 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

(2)  กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวนเงินทนุของโครงการตามท่ี
ได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    

(3)   กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซือ้หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วน 

(4) กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซือ้หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทัง้ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกําหนดของ 
บริษัทจดัการ อาทิเช่น ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุปฏิเสธท่ีจะให้ข้อมลูหรือให้ข้อมลูท่ีไม่ครบถ้วน เพ่ือประกอบการให้คําแนะนําท่ี
สอดรับกบัระดบัความเส่ียงของกองทนุรวม  และ/หรือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุประสงค์จะลงทนุในกองทนุท่ีมีระดบัความเส่ียง
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สงูกวา่ระดบัความเส่ียงท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุยอมรับได้ และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ยินยอม/ไม่ให้คํายืนยนัรับทราบถึงระดบั
ความเส่ียงท่ีเพิ่มขึน้จากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว และ/หรือกรณีท่ีผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้นําส่งเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการซือ้หน่วยตามท่ีกําหนด เป็นต้น 

(5)  กรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/
เก่ียวพนักบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เป็นบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพนักบัการฟอก
เงินหรือการก่อการร้าย หรืออยูร่ะหวา่งถกูกลา่วโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสยั/ถกูดําเนินคดี และ/หรือ เป็นบคุคลท่ีมีช่ือ
อยู่ในบญัชีรายช่ือผู้กระทําผิด (Black List) จากเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีขององค์กรกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้องในเร่ือง
ดงักลา่ว   

(6)  กรณีท่ีปรากฏเหตกุารณ์ตามข้อ 18 “การเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” ข้อ 19 
“การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือ คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ” ข้อ 20 “การหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” 
หรือ ข้อ 24 “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคา
หน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง”  

(7)  บริษัทจดัการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุในบางกรณีตามท่ีบริษัทจดัการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกรณีท่ีการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรักษา
ผลประโยชน์โดยรวมของกองทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุน และ ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ 
บริษัทจดัการเป็นหลกั  

(8) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุทัง้หมดทกุรายการและยกเลิกการ
ขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้แรกนีห้ากคาดการณ์ได้ว่า การจัดตัง้และ/หรือการลงทุนของกองทุน ณ 
ขณะนัน้ๆ ไม่เหมาะสม และ/หรือไม่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อนกัลงทนุ โดยบริษัทจดัการอาจยกเลิกการจดัตัง้กองทนุและ
คืนเงินคา่จองซือ้ให้กบันกัลงทนุโดยเร็ว  
 
14.7.7 กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดมีจํานวนเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดท่ีซือ้
หน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

เง่ือนไขอ่ืน : 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ ของข้อ 14 “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 14 “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” ตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือ
ว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ 
โดยจะติดประกาศ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้การปรับปรุง 
แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมดงักลา่วจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 
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15.  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน :  

15.1.  รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ :  

 หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ             ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 

 
15.2.  เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  

(1)  โครงการจดัการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุ
ทําการบนัทึกช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบคําขอเปิด
บญัชีกองทนุและ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ” และ “ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ” เม่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ชําระเงินค่าซือ้ 
หน่วยลงทนุครบถ้วนแล้ว  

ในกรณีท่ีมีผู้ ถือหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุเหลา่นัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจะถือเอาบคุคลท่ีมีช่ือแรกในคําขอเปิด
บญัชีกองทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ อย่างไรก็ดี หากผู้สัง่ซือ้ประสงค์เป็นอย่างอ่ืน 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาตามท่ีเหน็สมควร  

(2)  นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออก “หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากบัภาษี” ทกุครัง้ท่ีมีการ
สั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน เพ่ือเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนและจะจัดส่งให้แก่ผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัทําการถดัจากวนัท่ีปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรือภายใน 7 วนัทําการ
นบัแต่วนัคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุในช่วงการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุภายหลงั
การเสนอขายครัง้แรก อนึง่ เอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ จะจดัสง่โดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็น
ผู้มอบให้แล้วแตก่รณี  

นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และ/หรือบริษัทจดัการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทนุท่ีปรากฎในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ
และในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้ส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุฉบบัล่าสดุเป็นรายการท่ีเป็น
ปัจจบุนัและถกูต้อง หากปรากฏข้อผิดพลาด ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องทําการทกัท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนบัแต่
วนัท่ีในหนงัสือรับรองสทิธิท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(3)  นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะดําเนินการให้มีการออกและจดัส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทนุ” ซึ่งได้รับการปรับปรุง
รายการให้เป็นปัจจบุนั ณ วนัทําการสดุท้ายของทกุไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามรายช่ือท่ีปรากฏอยู่ใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัทําการสดุท้ายของไตรมาสนัน้ๆ  
ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดมีจํานวนหน่วยลงทนุในบญัชีกองทนุเหลือต่ํากว่า 500 หน่วย นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
และ/หรือบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะไมจ่ดัสง่รายงานดงักลา่ว  

(4)  ในกรณีท่ีบัญชีกองทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนัน้ไม่มีการติดต่อใช้บริการเป็น
เวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหน้าไมว่า่ด้วยเหตผุลใด ๆ  
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(5)  นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และ/หรือบริษัทจดัการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเฉพาะใน
กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ เพ่ือนําไปใช้เป็นหลกัประกนัในการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน โดย 
ผู้ ร้องขอจะต้องดําเนินการดงันี ้:-  

(5.1)  กรอกรายละเอียดในใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ ซึง่ขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  

(5.2)  ย่ืนใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทนุพร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทนุต่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ
ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 23 “คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  

(5.3)  นายทะเบียนหน่วยลงทนุโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทนุให้กบัผู้ถือ
หน่วยลงทนุตามจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกจํานวนหน่วย
ลงทนุในใบคําขอมากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ นายทะเบียนหน่วย
ลงทนุ และ/หรือบริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทนุสําหรับหน่วยลงทนุจํานวนเท่าท่ี
ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  

(5.4)  ใบหน่วยลงทนุท่ีออกให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะมีรายการตามท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ประกาศกําหนดซึง่จะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยในใบหน่วยลงทนุจะต้องมีลายมือช่ือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั
บริษัทจดัการและประทบัตราสําคญั หรือจะต้องมีลายมือช่ือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
และ/หรือใช้เคร่ืองจกัรประทบั หรือโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะอนญุาตให้ทําได้ 
จงึจะถือวา่ใบหน่วยลงทนุถกูต้องและมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย 

 
16.  การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

16.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 บริษัทจดัการ                       ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 Internet   บริการขายผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ 

 บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) 

 
16.2 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :    รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 

รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
16.2.1 การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ให้ครบถ้วนชดัเจน 
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16.2.2 มลูคา่ขัน้ต่ําของการขายคืนหน่วยลงทนุ 

- ไมกํ่าหนด – 
 
16.2.3 ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  =  มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

หกัด้วย สว่นตา่งคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Redemption Spread) (ถ้ามี)  

หกัด้วย คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ(Back-end Fee) (ถ้ามี)  

บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการท่ีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือ้คืน โดย
มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ต้องเป็นมลูคา่และราคาท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

 
16.2.4 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นช่องทางท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีต้องการขายคืนหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ 
หรือสํานกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) สําหรับมลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน และจํานวนเงิน
สงูสดุต่อครัง้ในการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละ
ระบบ และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการประกาศกําหนดเพ่ิมเติม ทัง้นี ้การทํารายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านบริษัทจดัการ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุมายงับริษัทจดัการผ่านทาง
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเคร่ืองโทรสาร หรือวิธีอ่ืนใด ท่ีบริษัทจดัการประกาศกําหนด  

นอกจากช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วข้างต้นแล้ว บริษัทจดัการยงัเปิดให้มีช่องทางอ่ืนๆ อาทิเช่น  

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

- บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) หรือ 

- บริการขายผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์  

ซึ่งวิธีการหรือช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทกุ
ช่องทาง ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุสามารถสอบถามเพ่ิมเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ท่ีบริษัทจดัการ 
และ/หรือสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
สามารถศึกษารายละเอียด ข้อกําหนด และเง่ือนไขต่างๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือท่ีบริษัทได้
ประกาศเพิ่มเติม เช่น ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบญัชีกองทนุหรือบญัชีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุมาก่อน และ/หรือได้รับอนมุติัการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหกับญัชีเงินฝากอตัโนมติัของธนาคารพาณิชย์ 
เป็นต้น   

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดงักล่าว 
ซึ่งจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการ
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จะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิม / หยดุการให้บริการ ทัง้นี ้จะติดประกาศ ณ สถานท่ีทํา
การของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
16.3   ระยะเวลาในการรับซือ้คืน  

ทกุวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ระหวา่งเวลา......................ถงึ.......................(จะระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน) 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทํารายการซือ้/ขายคืน/สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทัง้นี ้
การทํารายการภายในเวลาท่ีกําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการนัน้ ทัง้นี ้การทํารายการภายหลงัเวลาท่ีกําหนด จะ
ถือเป็นรายการของวนัทําการถดัไป  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาข้อมลู และเวลาการทํารายการของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานท่ีปรากฏอยู่ท่ี
บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้ 

อนึ่ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ่ม/ลด วนั เวลา วิธีการ หรือ หยดุ/เล่ือนการส่งคําสัง่ซือ้/
ขายคืน/ สบัเปลี่ยน และ/หรือการส่งคําสัง่ซือ้/ขายคืน/สบัเปลี่ยนล่วงหน้าเป็นการชัว่คราว/ถาวร ซึ่งหากเป็นกรณีท่ี
บริษัทจดัการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการ
ปรับเปลี่ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น  เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทนุไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบโดยเร็วท่ีสดุ โดยประกาศไว้ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 
16.4 การขายคืนหน่วยลงทนุ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

ทัง้นี ้ให้ดเูง่ือนไขในข้อ 16.3 ประกอบ  
 
16.5 การชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

16.5.1 บริษัทจดัการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุช่ือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ และจดัส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้  
 
16.5.2 สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึก
ข้อมลูการสัง่ซือ้/ขายหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 
16.5.3  บริษัทจดัการจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืน ในวนัทําการถดัจากวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้  
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16.6  เง่ือนไขการขายคืนหน่วยลงทนุ  

16.6.1 บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนแล้ว 
 
16.6.2 ในการขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัผู้ เสีย
ภาษีอากร หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจหรือบตัรแสดงตนอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ต่อบริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
16.6.3 ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีย่ืนแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ จะทําการ
ยกเลกิหรือเปล่ียนแปลงไมไ่ด้ ทัง้นี ้เว้นแตจ่ะได้รับความเหน็ชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 
16.6.4 ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินท่ีต้องการขายคืนในใบคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุมากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุและ/หรือจํานวนเงินท่ีปรากฎในการบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุบริษัทจดัการ
จะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏตามท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  
 
16.6.5 เอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเคร่ืองโทรสารของผู้ สั่งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํา
รายการได้เท่านัน้ บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานท่ีปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลกัฐานการทํารายการท่ี
สมบรูณ์และอ้างอิงได้ 
 
16.6.6 กรณีเปล่ียนแปลงวนั เวลา วิธีการ หรือหยดุรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมการรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ   

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสัง่ซือ้คืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่ง
คําสัง่ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจัดการแต่งตัง้ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวนั เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้
ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/
เปล่ียนแปลงระบบการโอนเงินระหวา่งประเทศ เป็นต้น  
 
16.6.7  กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  กรณีท่ีเอกสารหลกัฐานการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไมค่รบถ้วน  

(2)  กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีทําการขายคืนหน่วยลงทนุยงัมิได้นําสง่เอกสารหลกัฐานต่างๆ ท่ีใช้เปิดบญัชีจนครบถ้วน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุจะต้องนําส่งเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการ 
ขายคืนหน่วยลงทนุได้ 
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(3) กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยงัมิได้ทําการแจ้งการเปล่ียนแปลง และ/หรือ
นําสง่เอกสารหลกัฐานการเปล่ียนแปลงตา่งๆ ให้บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(4)  กรณีท่ีมีคําสัง่จากหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย  มีคําสัง่ให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงบั การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
 
16.6.8 ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีใบหน่วยลงทนุท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือบริษัทจดัการได้ออกไว้ให้ตามข้อ 15 “การออก
และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ” หากจะขายคืนหน่วยลงทนุจํานวนดงักล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทนุมาส่ง
มอบคืนแก่บริษัทจดัการเพ่ือให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุทําการโอนหน่วยลงทนุนัน้เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) 
ก่อน จงึจะขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วได้ 

เงือ่นไขอืน่ :  

เง่ือนไขอ่ืนๆ ของข้อ 16 “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 16  “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะติดประกาศ 
ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม
ดงักลา่วจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 
 
17.  การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ : 

 บริษัทจดัการ        ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

  Internet  บริการสบัเปล่ียนผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ 

 บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan)  
 
17.1  เง่ือนไขการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ 

การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้ 
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองทนุหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการและ/หรือ 
หนงัสือชีช้วน  

โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออกจาก
กองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) ไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง โดยเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวนีจ้ะถกู
หกัคา่ธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้าของกองทนุเปิดปลายทางไว้ด้วย (ถ้ามี) 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ โดยจะต้อง
เป็นกองทุนเปิดท่ีระบุไว้ในหนังสือชีช้วนว่าสามารถทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนได้เท่านัน้ ทัง้นี ้การสบัเปล่ียน 
หน่วยลงทนุไปมาระหวา่งกองทนุเปิดตา่งๆ นัน้ จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนด้วย 
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ทัง้นี ้การในทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใดๆ ผู้ ถือหน่วย/ผู้ลงทนุสามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้เฉพาะกรณีเป็นการ
ทํารายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยเดียวกันเท่านัน้ บริษัทจัดการไม่อนุญาติให้มีการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแตจ่ะได้รับการพิจารณาจากบริษัทจดัการเป็นรายกรณี 

อนึ่ง ในการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตวัแทนขายของ 
บริษัทจดัการนัน้ อาจมีกรณีท่ีไม่สามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัระบบงานของตวัแทนท่ีทําการเปิดบญัชี
ของผู้ ถือหน่วยเป็นสําคญั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดภายใต้การบริหารของ 
บริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดต้นทาง”) มาเข้ากองทุนเปิด บริค 40 (“กองทุนเปิดปลายทาง”) และ/หรือ การสับเปล่ียน 
หน่วยลงทนุจากกองทนุเปิด บริค 40 (“กองทนุเปิดต้นทาง”) ไปยงักองทนุเปิดอ่ืนภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ 
(“กองทุนเปิดปลายทาง”) โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทัง้นี  ้การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบถงึกองทนุท่ีสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการ
เห็นว่าการหยดุรับคําสัง่สัง่สบัเปล่ียนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อกองทนุเปิดและผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือ
ประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
17.2 วนัเวลาทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการส่งคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้
เป็นวนัและเวลาเดียวกนักบัการสง่คําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน
ของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 
17.3 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุ กรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

ในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเม่ือสิน้วนัทําการสบัเปล่ียนจะกําหนด
ราคาขายและราคารับซือ้ ดงันี ้ 

(1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง  

การกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน หักด้วย
คา่ธรรมเนียม (ถ้ามี)   

(2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง  

การคํานวณราคาสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุก่อนหน้า
วนัท่ีบริษัทจดัการถือวา่ได้รับเงินจากกองทนุเปิดต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 
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ทัง้นี ้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายและราคารับซือ้ในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
17.4  วิธีการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

วิธีหรือช่องทางการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนให้ใช้วิธีหรือช่องทางเดียวกันกับการส่งคําสั่งซือ้หรือคําสั่งขายคืน 
หน่วยลงทนุ ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/
หรือเง่ือนไขหรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 
17.5    การคืนเงินคา่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีระบไุว้ในข้อ 13.5 “การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ” และข้อ 14.5 “การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ” 

เงือ่นไขอืน่ : 

เง่ือนไขอ่ืนๆ ของข้อ 17 “การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ทัง้หมดหรือบางส่วน และ/หรือปฏิเสธท่ี
จะให้คําแนะนําการลงทุนในกรณีท่ีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วนทัง้ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
ตามข้อกําหนดของบริษัทจัดการ อาทิเช่น ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธท่ีจะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลท่ีไม่ครบถ้วน เพ่ือ
ประกอบการให้คําแนะนําท่ีสอดรับกบัระดบัความเส่ียงของกองทนุรวม และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปล่ียน 
หน่วยลงทนุไปลงทนุในกองทนุท่ีมีระดบัความเส่ียงสงูกว่าระดบัความเส่ียงท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุยอมรับได้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ไม่ยินยอม/ไม่ให้คํายืนยนัรับทราบถึงระดับความเส่ียงท่ีเพิ่มขึน้จากการลงทุนในกองทุนดงักล่าว และ/หรือกรณีท่ีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไมไ่ด้นําสง่เอกสารหลกัฐานประกอบการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามท่ีกําหนด เป็นต้น 

นอกจากนี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม ข้อ 17 “การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” ตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือ
ว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ 
โดยจะติดประกาศ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมดงักลา่วจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 
 
18.  การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

18.1  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุดังต่อไปนี ้โดยได้รับ
ความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(1)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล 
หรือ  
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(2)  มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ  
 
18.2  ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่า ราคารับซือ้คืน 
หน่วยลงทนุดงักลา่วไม่ถกูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงาน
การชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตัง้แต่หนึ่ง
สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

ทัง้นี ้การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตาม 18.1 หรือ 18.2 ให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  เล่ือนกําหนดชําระคา่ขายคืนได้ไมเ่กินสบิวนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่
ได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน  

(2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั  

(3)  แจ้งการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้จัดส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการได้รับ
ความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 18.1 หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 18.2 ต่อสํานกังาน
โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้  

(4)  ในระหว่างการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว ให้ 
บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีสง่คําสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

 
19.  การไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังซือ้หรือคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุน :  

19.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ ในกรณีท่ี
ปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้

(1)  ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  

(2)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบ
ของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(ก)   มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  

(ข)  ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค)    มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
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ทัง้นี ้การไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน 
หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกินหนึ่งวนัทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัจาก
สํานกังาน  

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั 

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุ
รวมลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละสิบของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ
รวม 

(ข) มีเหตุการณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสัง่ซือ้ 
หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ แก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  

3. การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิ โดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย  

(ข)  บริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระสําคญั  

เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 19.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจดัการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียน 
หน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับ
ซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 19.1 (1), (2) หรือ (3) ข้างต้น ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือ
หน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนพร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้สํานกังานทราบ 
โดยพลนั  
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(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุหรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามข้อ 19.1 (1), (2) และ (3) ข้างต้น เกินหนึ่งวนัทําการ ให้บริษัทจดัการดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้ก่อนการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

(ก)   รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุ
รวมเปิด ณ วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน 
หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

(ข)   แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย 
หรือรับซือ้คืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการ
เปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั   
 
19.2 บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุ
รับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขาย 
หน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 
0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึง
การหยดุขายหน่วยลงทนุ หยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืน
และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั  
 
19.3  ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุ
ทําการของบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน และคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
สําหรับวนัดงักลา่ว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับคําสัง่ในกรณีดงักลา่วไม่น้อยกว่าห้า
วนัทําการก่อนถึงวนัหยุดทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทําการทุกแห่งของบริษัทจดัการ 
รวมทัง้จัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีใช้เป็น
สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
20.  การหยุดรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการ
หยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาท่ี
เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
 
21.  การชาํระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงนิ :   

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนแทน บริษัทจดัการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขัน้ตอนท่ีกําหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏิบติัได้จริง 
และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุราย และบริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั 
 
22. สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) และ ที่ปรึกษา (ถ้ามี) : 

เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ 
เหน็ชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และท่ีปรึกษา (ถ้ามี) มีดงัตอ่ไปนี ้
 
22.1.  สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ :  

(ก)   สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ  

ในการจดัการกองทนุบริษัทจดัการมีสทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) การบริหารกองทนุ  

(1.1)  ย่ืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุต่อสํานกังาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
ประชาชนครัง้แรก  

(1.2)  จดัการกองทนุให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในโครงการท่ีได้รับอนมุติั ตลอดจนข้อผกูพนัระหว่างบริษัทจดัการและผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีประกาศไว้ทัง้ในปัจจบุนัและท่ีจะมีแก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด 

(1.3)  นําเงินของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์ต่าง ๆ หรือทรัพย์สินอ่ืน ตามท่ีระบุไว้ภายใต้ข้อ 3.6 “ประเภทของ
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ” และซือ้ขาย จําหน่าย สัง่โอน เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะลงทนุให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและ
ตามวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของกองทนุ  

(1.4)  ดําเนินการเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายแล้ว หรือลด หรือยกเลกิหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืน  

(1.5)  ดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

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

(1.7)  สงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธ ระงบั หรือหยดุการสัง่ซือ้-ขายคืนหน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ  

(1.8)  สงวนสทิธิท่ีจะหยดุการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ  

(1.9)  สงวนสทิธิท่ีจะเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ  
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(1.10)  สงวนสิทธิท่ีจะรับชําระหนีเ้พ่ือกองทนุด้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนั แทนการชําระหนีด้้วยเงินสดตามตราสาร
แหง่หนีต้ามท่ีระบไุว้ในโครงการ  

(1.11)  สงวนสทิธิท่ีจะชําระคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงินได้ 

(1.12) สงวนสิทธิท่ีจะละเว้นไม่ปฏิบติัตามมติของคณะท่ีปรึกษากองทนุ หรือมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ เม่ือบริษัทจดัการ 
และ/หรือผู้จัดการกองทุนมีเหตุอนัสมควรเช่ือได้ว่ามติดงักล่าว ขดั ฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือหน่วยงาน
อ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย  

(1.13)  เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนถือหุ้ นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าท่ีจําเป็นเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(1.14)  เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือ วิธีจดัการกองทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ  

(1.15)  กระทํานิติกรรมสญัญาใด ๆ ในนามของกองทนุ ซึง่บริษัทจดัการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย  

(1.16)  ปฏิบติัหน้าท่ีและความรับผิดชอบอ่ืนเพ่ือให้บรรลซุึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุและรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดทัง้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัและท่ีจะมีแก้ไขเพิ่มเติมโดย
เคร่งครัด 

(1.17)  ดําเนินการเลกิกองทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ  

(2)  การรับและจ่ายเงินของกองทนุ  

จดัให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอ่ืนใด จากและให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนและกองทุน ให้
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการจดัการของกองทนุตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้
สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  

(3)  การแตง่ตัง้บคุคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการจดัการกองทนุ  

(3.1)  จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบติัของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปล่ียนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุน และแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์อ่ืนแทนตามเง่ือนไขในการเปล่ียนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 6.2 
“เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์” ทัง้นี ้โดยได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบั หลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ก่อน  

(3.2)  แต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศ กําหนด  

(3.3)  จดัให้มีผู้สอบบญัชีของกองทุนท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการให้ความเหน็ชอบผู้สอบบญัชี  
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(3.4)  แต่งตัง้ผู้ ชําระบญัชีกองทนุ เม่ือยติุหรือเลิกกองทนุ ทัง้นี ้โดยความเห็นชอบของสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก่อน  

(3.5)  แตง่ตัง้และถอดถอนนายทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทนุตามท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร  

(3.6)  แตง่ตัง้บคุคลใดๆ เพ่ือมาปฏิบติัหน้าท่ีให้แก่กองทนุ อาทิเช่น ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายการจดัการลงทนุในต่างประเทศ 
ท่ีปรึกษาการลงทนุ ท่ีปรึกษากองทนุ ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ ให้บริการด้านข้อมลู ข่าวสาร (Information Service Provider / 
Technical Advisor) เป็นต้น ทัง้นี ้ตามท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร  

(4)  การดําเนินการอ่ืนๆ  

(4.1)  จดัให้มีการฝากทรัพย์สนิของกองทนุไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ  

(4.2)  จัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศ กําหนด และเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(4.3)  จดัทํารายงานเพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมทกุรอบปีบญัชี ซึง่มีสาระตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสง่รายงานดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและสํานกังาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ภายใน 3 เดือนนับแต่วนัสิน้ปีบญัชี และบริษัทจัดการจะจัดให้มี
รายงานของรอบระยะเวลาล่าสดุไว้ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด้  และจดัสําเนาให้เม่ือผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุร้องขอ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเลือกจดัทําและส่งรายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปีปฏิทิน ระยะเวลาการส่งรายงาน
เพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมของรอบปีบญัชีจะขยายเป็นภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้ปีบญัชี   
 
(4.4)  จดัทํารายงานเพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมเปิดทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบญัชีหรือของปีปฏิทิน ซึ่ง
มีสาระตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และส่งรายงานดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ือ
อยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดือน
ดงักลา่ว และบริษัทจดัการจะจดัให้มีรายงานของรอบระยะเวลาลา่สดุไว้ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดต่อ
ทกุแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุเพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจดไูด้ และจดัสําเนาให้เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมเลือกจดัทําและสง่รายงานตามวรรคหนึง่ตามรอบปีบญัชี บริษัทจดัการจะได้รับยกเว้นไม่
ต้องจดัทําและสง่รายงานดงักลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลงัสําหรับปีบญัชีนัน้ 

(4.5)  จดัทําหนงัสือชีช้วนใหม่ทกุรอบปีบญัชีเพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุ ณ วนัสิน้ปีบญัชี และสง่ให้แก่สํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 60 วนั นบัแตว่นัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชีนัน้  

(4.6)  แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไข
เพิ่มเติมจํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้ว ทัง้หมดของกองทนุ ให้แก่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ทราบภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมนัน้  



 

กองทนุเปิด บริค 40  68 
  

(4.7)  ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
กําหนดในกรณีท่ีหลกัฐานดงักลา่วสญูหายหรือถกูทําลาย  

(4.8)  จดัทําข้อมลูการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุเฉล่ียในรอบระยะเวลาสามเดือน หกเดือน เก้าเดือน และสิบสอง
เดือนของรอบปีบญัชี หากบริษัทจดัการไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการ พร้อมทัง้
แสดงเหตผุล และเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และ/หรือช่องทางอ่ืนใดท่ี
บริษัทจดัการเหน็สมควรภายใน 15 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาดงักลา่ว 

(4.9) จัดทํารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ในกรณีท่ีมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้หลกัทรัพย์มาเพิ่มเติม
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด และจัดส่งให้ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัถดัจากวนัท่ีหลกัทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราท่ีกําหนด  

(4.10) หน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด  

(ข) เง่ือนไขการเปล่ียนบริษัทจดัการ  

กองทุนรวมอาจเปล่ียนบริษัทจัดการได้เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้และเม่ือได้รับการอนุมัติ หรือ เห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

1)  เม่ือสิน้สดุระยะเวลา และ/หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในโครงการ  

2)  เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง ของจํานวน 
หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุ มีมติให้เปล่ียนบริษัทจดัการ และมีการแต่งตัง้บริษัทจดัการ
รายใหม่ขึน้ในเวลาใดๆ ระหว่างอายขุองกองทุนรวมโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้บริษัทจดัการทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 90 วนั  

3)  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีอ่ืนใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่ประสงค์ท่ีจะปฎิบัติหน้าท่ีต่อไป  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการไมรั่บหน้าท่ีในการจดัการกองทนุต่อไป ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะต้องแจ้งต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงค์ท่ีจะรับหน้าท่ีต่อไป (ลาออก) โดยท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องดําเนินการ
จัดหาบริษัทจัดการรายใหม่ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือทําหน้าท่ี
จดัการกองทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการแทนบริษัทจดัการภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากบริษัท
จดัการ  

ในการเปล่ียนตวับริษัทจัดการหากเป็นกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ก็ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดงักล่าวก่อน โดยบริษัทจดัการจะปฏิบติัหน้าท่ี
ตอ่ไปจนกวา่จะมีการแตง่ตัง้บริษัทจดัการรายใหม ่อยา่งไรก็ดี หากเป็นกรณีท่ีบริษัทจดัการได้ทําการบอกกลา่วการลาออก
จากการเป็นบริษัทจดัการตามข้อ (3) ข้างต้นนีจ้นครบถ้วน แต่กองทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่สามารถจดัหาบริษัทจดัการ
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กองทนุรวมอ่ืนใดมารับหน้าท่ีได้ภายใน 180 วนันบัแต่วนัท่ีบริษัทจดัการได้ทําการบอกกล่าว บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะ
เลกิโครงการโดยถือวา่การดําเนินการดงักลา่วได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว  
 
22.2.  สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

(1)  สทิธิของผู้ดแูลผลประโยชน์  

(1.1)  ได้รับคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้  

(1.2)  บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ ทัง้นี ้ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาดงักล่าวโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

(2)  หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  

(2.1)  ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุและข้อผกูพนั
ระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ทัง้ในปัจจบุนั และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด  

(2.2)  ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ ดูแล
ผลประโยชน์และทรัพย์สินของลกูค้าอ่ืนจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รับเงินต่างๆ ท่ีกองทุนจะพึงได้รับจากการ
จัดตัง้และดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซือ้หน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบีย้จากหลักทรัพย์ เงินได้จากการ
จําหน่ายหรือเวนคืนหลกัทรัพย์ และเงินอ่ืนใดของกองทนุ และนําเข้าไว้ในบญัชีเงินฝากและ/หรือบญัชีทรัพย์สินของกองทนุ 
ตลอดจนดแูลการเบิกจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ 

(2.3)  จัดให้มีการรับมอบ เปล่ียนแปลง จําหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาคา่หลกัทรัพย์ดงักลา่ว ตามคําสัง่ของบริษัทจดัการเม่ือเหน็วา่หลกัฐานถกูต้องแล้ว  

(2.4)  รับรองความถกูต้องในจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ ตามจํานวนเงินท่ีบริษัทจดัการโอนเข้าบญัชีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุและจํานวนหน่วยลงทนุท่ีถกูยกเลิก
จากการขายคืนของผู้ ถือหน่วยลงทนุในแตล่ะวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ  

(2.5)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการท่ีบริษัทจดัการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ เน่ืองจากมีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผล  

(2.6)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการท่ีบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้วหรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุหากเห็นว่ามีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่
สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุได้อย่างสมเหตสุมผลหรือไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน
ของกองทนุได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(2.7)  ให้ความเหน็ชอบแก่บริษัทจดัการในกรณีท่ีบริษัทจดัการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อ่ืนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมกําหนด 
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(2.8)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการกําหนดวิธีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุ ตามราคาท่ีเป็นธรรมใน
กรณีท่ีวิธีการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิตามปกติทําให้มลูคา่ทรัพย์สนิไมเ่หมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะคํานวณมลูคา่ 

(2.9)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการทําธุรกรรมเพ่ือกองทนุรวมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
โดยธุรกรรมนัน้ไมมี่ราคาตลาดหรือใช้ราคาอ่ืนท่ีไมเ่ป็นไปตามราคาตลาด ก่อนการทําธุรกรรมในแตล่ะครัง้ 

(2.10) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการรับชําระหนีเ้พ่ือกองทนุด้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัแทนการชําระ
หนีด้้วยเงินสดตามตราสารแหง่หนี ้ 

(2.11)  ให้ความเห็นเก่ียวกบัการจดัการกองทนุของบริษัทจดัการ เพ่ือประกอบกบัข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้จดัหา
ในการจดัทํารายงานดงันี ้

1)  รายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งให้บริษัทจดัการภายใน 30 วนันับตัง้แต่วนั 
ถดัจากวนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดือนดงักลา่ว 

2)  รายงานทกุรอบปีบญัชี โดยสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 60 วนันบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้ 

(2.12)  รับรองความถกูต้องในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืน และราคาขายหน่วยลงทนุ
ของกองทุน และการคํานวณหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน และจํานวนหน่วย
ลงทนุท่ีลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ท่ีบริษัทจดัการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองเม่ือเหน็วา่ถกูต้องแล้ว 

(2.13)  จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากเพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ของกองทนุตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ  

(2.14)  แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับ
ดอกเบีย้ การจองหุ้นเพิ่มทนุ การเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้น และการเปล่ียนแปลงอ่ืนใดท่ีมีผลต่อการถือครองหลกัทรัพย์ของ
กองทนุ โดยทนัทีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรัพย์  

(2.15)  จดัทํารายงาน และบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้และสง่ให้แก่บริษัทจดัการ  

1)  รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเก่ียวกับการรับและจําหน่าย
หลกัทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบีย้ และอ่ืน ๆ  

2)  จดัทําบญัชี และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุท่ีรับฝากไว้  

3)  จดัทําบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุ และรับรองความถกูต้อง  

4)  จดัทํารายงานเก่ียวกบัเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุ
ของกองทนุ  

5)  จดัทํางบกระทบยอดสําหรับบญัชีเงินฝากท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้ มีอํานาจลงนาม 

(2.16)  แจ้งให้บริษัทจดัการทราบในกรณีท่ีบริษัทจดัการมิได้ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
รวมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์ หรือข้อบงัคบัอ่ืนใดท่ีออกโดยอาศยัอํานาจของกฎหมายดงักลา่วจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
กองทนุ  
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(2.17)  จดัทํารายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการ
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีตามมาตรา 125 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นี  ้ภายใน 5 วัน นับแต่วันท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์ รู้ถึง
เหตกุารณ์ ดงักลา่ว  

(2.18)  ดําเนินการสอดสอ่งดแูลและตรวจสอบสมดุบญัชีและเอกสารหลกัฐานของกองทนุตามท่ีเห็นสมควร ทัง้นีจ้ะต้อง
ไมเ่ข้ามามีอํานาจตอ่การตดัสนิใจและการดําเนินงานของบริษัทจดัการ  

(2.19)  ดําเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ีของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเม่ือได้รับคําสัง่จากสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุให้
เรียกร้องจากทรัพย์สนิของกองทนุ  

(2.20)  ในกรณีท่ีมีการเลิกโครงการ หน้าท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิน้สดุเม่ือผู้ ชําระบญัชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยในช่วงระยะเวลาท่ีการชําระบัญชียังไม่สิน้สุด  
ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สนิของกองทนุจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ  

(2.21)  ในกรณีท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ ดูแลผลประโยชน์นัน้ต้องทําหน้าท่ี 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุตอ่ไปอยา่งสมบรูณ์จนกวา่การจดัการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทนุ
นัน้ ตลอดจนถึงการดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็นเพ่ือให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิน้และผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าท่ีได้ทนัที เว้นแต่บริษัทจดัการหรือผู้
มีอํานาจตามกฎหมายจะมีคําสัง่เป็นอยา่งอ่ืน  

(2.22)  แจ้งการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเร่ืองดังกล่าว พร้อมทัง้แสดง
เหตผุลและหลกัฐานท่ีได้ให้ความเห็นชอบหรือท่ีได้ให้การรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคาจากผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบโดยพลนั  

(2.23)  ทําการรับรองในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอนัมีสาเหตุเน่ืองมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ 
เช่น จากราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนีไ้ทยไม่
ถกูต้อง  

(2.24)  ทําการรับรองรายละเอียดโครงการท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการท่ีมีลกัษณะเป็นการให้ประโยชน์
ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม หรือเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

(2.25)  ทําการรับรองผลการนบัมติ ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุดงักลา่วไมเ่กินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวน 
หน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ 
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(2.26)  ผู้ดแูลผลประโยชน์มีหน้าท่ีต้องดแูลการดํารงจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุให้เป็นไปตามโครงการและประกาศ
กําหนด และในกรณีท่ีจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีกําหนดในโครงการหรือประกาศ และบริษัทจัดการไม่
ดําเนินการตามประกาศและโครงการ ผู้ดแูลผลประโยชน์มีหน้าท่ีต้องรายงานให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

(2.27)  ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีการลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศใดซึ่งจะต้องมีการชําระราคาและส่งมอบในประเทศ
นัน้ หากผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในประเทศนัน้ ผู้ดแูลผลประโยชน์อาจทําสญัญาแต่งตัง้
ผู้ รับฝากทรัพย์สินในประเทศนัน้ซึ่งมีคุณสมบติัตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดได้ ทัง้นี ้จะต้อง
ได้รับความเหน็ชอบจากบริษัทจดัการก่อน 

(2.28) หน้าท่ีอ่ืนใดท่ีระบไุว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือโดยข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเป็นหน้าท่ีท่ี
ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องกระทํา ทัง้นี ้ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

(2.29)   ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศไว้โดยเคร่งครัด 
 
22.3.  สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) :  

(1) สทิธิของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

(1.1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทุนสําหรับการทําหน้าท่ีเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนของกองทุน  
(ถ้ามี) ตามอตัราท่ีกําหนดไว้ในโครงการ  

(1.2) บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาดงักล่าวโดยได้รับ
ความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

(2.1) ให้จดัวางเอกสารเผยแพร่ ณ สํานกังานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนเก่ียวกับ
กองทนุ รวมทัง้ดําเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ ราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุรวมทัง้ข้อมลูและเอกสารอนัจําเป็น  

(2.2) แจกจ่ายหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุสว่นสรุปข้อมลูสําคญั ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบคําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ ใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัหน่วยลงทนุท่ีจําหน่าย หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบักองทนุ  

(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถกูต้องและความครบถ้วนของเอกสารท่ีใช้ในการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุและ
เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิเช่น บตัรประชาชน บตัรข้าราชการ ว่าตรงกบัช่ือของผู้ ถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุในการทําธุรกรรมกบัของกองทนุ  

(2.5) รับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตามเง่ือนไขท่ีระบุ
ในโครงการ  
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(2.6) ยืนยนัการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากบัภาษี และเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง  

(2.7) คืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตามคําสัง่บริษัทจดัการ  

(2.8) ให้ความร่วมมือกบับริษัทจดัการในการแจ้งหรือติดต่อกบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือมีความ
จําเป็นท่ีจะต้องแจ้งหรือติดตอ่เก่ียวกบัสทิธิประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือเม่ือมีเหตจํุาเป็นอ่ืน
ใด  

(2.9) ทําการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีดงักลา่วข้างต้น  

(2.10) ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะต้องปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด  

(2.11) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
22.4.  สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของตวัแทนจําหน่าย :  

สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ (ถ้ามี) 
 
22.5.  สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาการลงทนุ :  

สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ (ถ้ามี) 
 
22.6.  สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษากองทนุ/ท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ :  

(1)  สทิธิของท่ีปรึกษากองทนุ  

ท่ีปรึกษากองทนุจะได้รับคา่ธรรมเนียมจากกองทนุในการปฏิบติัหน้าท่ี ตามท่ีระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ท่ีปรึกษากองทนุ  

(2)  หน้าท่ีและความรับผิดชอบของท่ีปรึกษากองทนุ  

(2.1)  ให้คําแนะนําและข้อเสนอในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน ซึ่งจะเน้นให้
คําปรึกษากองทุน และสอดส่องดูแลการบริหารจัดการกองทุนในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศเป็นหลัก โดยจะ
รับผิดชอบในการเสนอแนวทาง แผนการลงทนุในตา่งประเทศ ตลอดจนรายงานความคืบหน้าต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการการ
ลงทนุของกองทนุ  

(2.2)  ปฏิบัติการอ่ืนๆ ตามท่ีระบุไว้ในสัญญา และ/หรือเพ่ือให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษากองทนุ ทัง้นี ้จะต้องไม่ขดัต่อ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศท่ีเก่ียวข้อง  

(2.3)  หน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศ กําหนด  
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22.7.  สทิธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และการแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

- ไมมี่ - เน่ืองจากไมใ่ช่กองทนุรวมสําหรับผู้ลงทนุตา่งประเทศ (Country Fund) 
 
23.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม :  

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

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการจะเรียกเก็บในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้
คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ  

ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการจะเรียกเก็บในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมลูค่าหน่วยลงทนุท่ี
ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ  

คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ =     มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ   

คณูด้วย อตัราคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจคิดค่าธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากนัได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมโดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการทุกแห่งของบริษัท
จดัการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
23.1.2.  คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back - End Fee)  
- ไมมี่ - 
 
23.1.3.  คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ (Switching Fee) 

-  คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้า 

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการจะเรียกเก็บในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้
คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ 

ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการจะเรียกเก็บในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมลูค่าหน่วยลงทนุท่ี
ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ  

-  คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก 

ไมมี่  
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23.1.4.  คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทนุ ในอตัรา 50 บาทต่อหน่วยลงทนุ 2,000 หน่วย หรือเศษของ 
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสงูสดุท่ีเรียกเก็บจากผู้ โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทัง้นี ้บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จากผู้ โอนในวนัท่ีย่ืนคําขอโอนหน่วยลงทนุ  
 
23.1.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ :  

ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้นไม่เรียกเก็บ เม่ือมีการเรียกเก็บจะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้า 
ไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการ  
 
23.1.6. คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (Exit Fee)  

- ไมมี่ - 
 
23.1.7.  อ่ืน ๆ ระบ ุ:  

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ
ดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น  

(1)  ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนช่ือ - สกุล ท่ีอยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ ถือ 
หน่วยลงทุน ในกรณีหายและอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้จริง ซึ่งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียน 
หน่วยลงทนุจะคิดคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในอตัรา 50 บาทตอ่รายการ  

(2)  คา่ใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากบันายทะเบียนหน่วยลงทนุในอตัรา 1,000 บาท ตอ่รายการ  

(3)  คา่ธรรมเนียมการโอนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเข้าบญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามท่ีจ่ายจริง  

(4)  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ
ดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ีผู้ ถือหน่วยร้องขอ ตามท่ีจ่ายจริง 

ค่าธรรมเนียมดงักลา่วในข้อ 23.1 ข้างต้นนี ้เป็นอตัราท่ียงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือ
ภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั ทัง้ท่ีกองทนุเป็นผู้ รับภาระหรือเป็นผู้ รับภาระแทนผู้ รับเงินตามสญัญา  
 
23.2.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม :  

23.2.1.  คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินหักด้วยหนีส้ินก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

อนึ่ง กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุท่ีลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ ซึ่งตามปกติ กองทนุใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทนุของหลกัทรัพย์ซึ่งสะท้อนอยู่ในมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศแล้ว และในทางปฎิบติัอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียม
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ดงักลา่วคืนบางสว่นจากกองทนุในต่างประเทศ ทัง้นี ้จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด 

 

23.2.2.  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี :  

 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี 

อตัราไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินหกัด้วยหนีส้ินก่อนหกัค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายสว่นเพิ่มท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการให้บริการของผู้ดแูลผลประโยชน์ (Transaction Fee) ตามท่ี
จ่ายจริง 
 
23.2.3.  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี :  

อัตราไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินหักด้วยหนีส้ินก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
 
23.2.4  คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ :  

- ไมมี่ -  

 
23.2.5 คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย :  

- ไมมี่ - 
 
23.2.6 คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุ :  

(1)  คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขายในการเสนอขายครัง้แรก เช่น คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น ตามท่ีจ่ายจริง แต่
ทัง้นี ้ไมเ่กิน 2,500,000 บาท  

(2)  ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการนําเงินทนุของโครงการไปลงทนุในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ติดต่อกับผู้ จัดการหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าประกันการ
เดินทาง เป็นต้น  

(3)  ค่าใช้จ่ายอนัเก่ียวเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องทัง้ใน
ประเทศไทย และตา่งประเทศ (ถ้ามี)  

(4)  คา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องในการจดัตัง้กองทนุ เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดัตัง้กองทนุ และจดทะเบียน
กองทรัพย์สนิของกองทนุกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ท่ีปรึกษาทนายความ ในช่วงจดัตัง้กองทนุ เป็นต้น  

(5)  ค่าแปลหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็น
ภาษาตา่งประเทศ (ถ้ามี)  
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(6)  คา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี  

(7)  ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอ่ืนใดท่ี
กองทนุได้แตง่ตัง้ขึน้  

(8)  ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากบัภาษี รายงานการถือหน่วยลงทนุและแบบฟอร์มอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุ และค่าใช้จ่ายในการ
จดัเตรียมและจดัสง่เอกสารดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุ  

(9)  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลงัการการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ หรือค่าส่ือ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ การสง่เสริมการขาย การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ คา่ใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจดัสมัมนา
การแนะนํากองทนุ เป็นต้น ตามท่ีจ่ายจริง แตท่ัง้นีจ้ะไมเ่กิน 1,000,000 บาทตอ่ปีบญัชี  

(10)  ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ 

(11)  คา่ใช้จ่ายในการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ในหนงัสือพิมพ์รายวนัหรือสิง่พิมพ์อ่ืนใด  

(12)  ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทัง้ในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในข้อ 23.2.2 “ค่าธรรมเนียม 
ผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินหกัด้วยหนีส้ินก่อนหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

(13)  ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์การลงทนุในหลกัทรัพย์ เช่น ค่านายหน้า
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ ค่าประกนัความเส่ียงเน่ืองจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และ/หรือ อตัราดอกเบีย้ทัง้ท่ีเกิดขึน้
ในประเทศไทย และตา่งประเทศ เป็นต้น  

(14)  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพ่ือการ
รับชําระหนีใ้ด ๆ ของกองทนุ และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบติั
หน้าท่ีหรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจดัการเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือเม่ือได้รับคําสัง่
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และ/หรือ คา่ใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพ่ือรักษาสทิธิของกองทนุ เป็นต้น  

(15)  ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย  

(16)  ค่าใช้จ่ายในการจดัทํา จดัพิมพ์ และจดัส่งหนงัสือบอกกลา่ว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนงัสือพิมพ์รายวนั ท่ีนอกเหนือจากการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การปิดสมดุ
ทะเบียนเพ่ือจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถงึผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(17)  ค่าใช้จ่ายอนัเก่ียวเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนงัสือพิมพ์ เป็นต้น  
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(18)  คา่เอกสารทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชีกองทนุ  

(19)  ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร เป็นต้น  

(20) คา่ฤชา คา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร 
ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนงัสือโต้ตอบกบัผู้ ถือ
หน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทัง้ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกับการ จัดหา ได้มารับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลกัทรัพย์ต่างๆ ของ
กองทนุท่ีนอกเหนือไปจากท่ีได้ระบไุว้ในข้อ 23.2.2 “คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น  

(21)  คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการผิดนดัชําระราคา (Failed Trade)  

(22)  คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในการชําระบญัชี และเลกิกองทนุ 

(23) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองจากการรับจํานองอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือเป็นหลกัประกนัการลงทนุ และ/หรือในกรณีท่ี
กองทนุรวมได้รับท่ีดินจากการชําระหนีห้รือสทิธิเรียกร้อง 

(24)  คา่ฤชา คา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุ  

หมายเหต ุ:  

-  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายรวมทัง้หมดท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวม เม่ือรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปีของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด  

หมายเหต ุ:  การกําหนดคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายรวมดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการประมาณการจาก มลูค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ต้นปี อนึ่ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท่ีเรียกเก็บเม่ือคํานวณเป็นอตัราร้อยละ
ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวดเกินกวา่อตัราท่ีกําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐาน
มลูค่าทรัพย์สินสุทธิท่ีแตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอตัราท่ี
เพิ่มขึน้แต่อย่างใด โดยในกรณีดงักลา่ว บริษัทจดัการจะไม่เรียกเก็บหรือตดัจ่ายเงินเพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนใดของกองทนุเพิ่ม
อีก ยกเว้นในส่วนของค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมผู้สอบบญัชี และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายท่ี
จําเป็นในการปฏิบติัตามประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเทา่นัน้ 

- การเก็บคา่ธรรมเนียมการจดัการตามข้อ 23.2.1  

(1) ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมเทา่นัน้ 
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(2)  ในกรณีท่ีมลูค่าของกองทนุรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท 
หากต่อมากองทุนรวมดงักล่าวมีมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทุน
ลดลงเหลือน้อยกวา่ 50 ล้านบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการจดัการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(2.1)   ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินหรือ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีเรียกเก็บต้องเป็นอตัราร้อยละท่ีไม่สงูกว่าร้อยละ
ของค่าธรรมเนียมการจัดการเดิมท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บในช่วงเวลาท่ีกองทนุรวมมีมลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดย
คํานวณตามมลูคา่ท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุ 

(2.2)  ในกรณีอ่ืนนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการจดัการในอตัราท่ีแสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี ้โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดเป็นอตัราท่ียงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือ
ภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั ทัง้ท่ีกองทนุเป็นผู้ รับภาระ หรือเป็นผู้ รับภาระแทนผู้ รับเงินตามสญัญา  

- บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 23.2.1 - 23.2.3 ทุกวัน โดยใช้มลูค่าทรัพย์สินหกัด้วยหนีส้ินก่อนหัก
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ เป็นฐานคํานวณ 
แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการ
เหน็สมควร 

- ค่าใช้จ่ายข้อ 23.2.4 – 23.2.5 และข้อ 23.2.6 (1) - (13) (จะเรียกเก็บจากกองทนุเม่ือมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ตามท่ีจ่าย
จริง โดยในทางบญัชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวนัตามระยะเวลาของ
คา่ใช้จ่ายนัน้ หรือตามระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 

- ค่าใช้จ่ายข้อ 23.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทนุเม่ือมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจํานวนท่ีจ่ายจริง โดยในทาง
บญัชีบริษัทจดัการ จะตดัจ่ายครัง้เดียวในวนัท่ีเกิดคา่ใช้จ่ายนัน้ๆ  

ทัง้นี ้การตดัจ่ายคา่ใช้จ่ายดงักลา่วข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี อนึ่ง หากมีการ
เปล่ียนแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั ทัง้ท่ีกองทนุ
เป็นผู้ รับภาระหรือเป็นผู้ รับภาระแทนผู้ รับเงินตามสญัญา บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ 
ดงักลา่ว โดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 
23.3.  การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  

23.3.1  การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายภายใต้อตัราท่ีระบไุว้ในโครงการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเพิ่ม/ลด/ยกเว้นค่าธรรมเนียมภายใต้อตัราท่ีระบไุว้ในข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” นีโ้ดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ อย่างไรก็ดี ใน
การเรียกเก็บ เพิ่ม หรือลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม ดงักล่าวข้างต้นนี ้บริษัทจดัการจะทําการติดประกาศไว้ ณ ท่ีเปิดเผย
ของบริษัทจดัการ  
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23.3.2  การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่ม/ลดค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 23.1 และข้อ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี    

บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ตามวิธีการดงัต่อไปนี ้ก่อนการเรียก
เก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มดงักลา่ว 

(1.1)   ประกาศหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั และ 

(1.2)   ติดประกาศไว้ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้
เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ   

(2)  กรณีเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามท่ีระบไุว้ในโครงการ 
ภายในระยะเวลา 1 ปี  

บริษัทจดัการจะกระทําเม่ือได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วยมติเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่าย
ได้แล้วทัง้หมด หรือได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์    

(3)  กรณีท่ีบริษัทจดัการจะเปล่ียนแปลงลดคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย  

บริษัทจดัการจะติดประกาศค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอตัราใหม่ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุ
แหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ   

ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงตามข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย 
 
24.  วิธีการคํานวณ กาํหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวธีิการดาํเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

24.1.  วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคา 
หน่วยลงทนุ  

1.  บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด  

2.  บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้ 

(2.1)  คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุ ทกุสิน้วนัทําการภายใน 2 วนัทําการถดัไป เว้นแต่ในกรณีท่ี
กองทุนหลกัหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าท่ีต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า 
หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ ภายในช่วงระยะเวลาท่ีขอผ่อนผนั บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่า
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หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ ในทนัทีท่ีบริษัทจดัการได้รับราคาหรือมลูค่าดงักลา่วของกองทนุหลกัโดยไม่ชกัช้า ทัง้นี ้
ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับข้อมลูราคาหรือมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุหลกั 

(2.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ภายใน 2 วนั
ทําการถดัไป เว้นแต่ในกรณีท่ีกองทนุหลกัหยดุทําการทําให้บริษัทจดัการไม่ได้รับราคาหรือมลูค่าท่ีต้องใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ภายในช่วงระยะเวลาท่ีขอผ่อนผนั บริษัทจดัการจะคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ในทนัทีท่ีบริษัทจดัการได้รับราคาหรือมลูค่าดงักล่าวของกองทนุหลกัโดยไม่
ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั โดยในการ
คํานวณราคาขาย หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนของสิน้วันทําการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดงักลา่ว 

(2.3)  ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วนัทําการถดัไป เว้นแต่ในกรณีท่ีกองทนุหลกัหยดุทําการทําให้บริษัทจดัการไม่ได้รับราคาหรือมลูค่าท่ีต้องใช้ใน
การคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ ภายในช่วงระยะเวลาท่ีขอผ่อนผนั บริษัทจดัการ
จะประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีท่ีบริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่า
ดงักล่าวของกองทุนหลกัโดยไม่ชักช้า ทัง้นี ้ภายในวนัทําการถัดจากวนัท่ีบริษัทจัดการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและ
มลูคา่หน่วยลงทนุ 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้
ประกาศภายใน 3 วันทาํการถัดไป เว้นแต่ในกรณีท่ีกองทนุหลกัหยดุทําการทําให้บริษัทจดัการไม่ได้รับราคาหรือมลูค่าท่ี
ต้องใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ภายในช่วงระยะเวลาท่ีขอผ่อนผนั บริษัทจดัการ
จะประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ในทนัทีท่ีบริษัทจดัการได้รับราคาหรือมลูค่าดงักลา่วของ
กองทนุหลกัโดยไม่ชกัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้ในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทุนของกองทนุ บริษัทจดัการจะใช้มลูค่า
ยติุธรรมของกองทุนหลกัของสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนท่ี 
บริษัทจดัการต่างประเทศหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิท่ีเปล่ียนแปลงวิธีการและ/หรือแหลง่ท่ีมาของข้อมลูดงักลา่วข้างต้นให้เหมาะสม ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงดงักลา่ว
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ และต้องไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
สมาคมบริษัทจดัการกําหนด และ/หรือประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

มลูค่าหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าทรัพย์สินสทุธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการท่ี
คํานวณนัน้  

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีประกาศข้างต้นต้องได้รับ
การรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์  
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ในกรณีท่ีการประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีจัดขึน้โดยสมาคม  
(NAV Center) หรือช่องทางอ่ืนท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
และมลูคา่หน่วยลงทนุภายใน 4 วันทาํการถัดไปก็ได้  

การประกาศมลูคา่และราคาตามวรรคหนึง่ (2.3) และ (2.4) ข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
(www.uobam.co.th) และจดัให้มีข้อมลูประกาศดงักล่าวข้างต้นไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานท่ีทกุ
แหง่ท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ(ถ้ามี)  
 
ทัง้นี  ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะประกาศโดยช่องทางอ่ืนแทนการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
(www.uobam.co.th) เช่น หนงัสือพิมพ์รายวนั เป็นต้น หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีเหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ
และสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

3.  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือ
จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(3.1)  คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล  

(3.2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งท่ี 4 ขึน้ ส่วนมูลค่า 
หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  

(3.3)  ประกาศมลูค่าหน่วยลงทุนตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตดั ทศนิยม
ตําแหน่งท่ี 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2)  

(3.4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่
จะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  
ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุเปิด  
4. บริษัทจดัการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และ
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุกองทนุเปิด เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย รับซือ้คืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 

(2) เม่ือมีเหตท่ีุบริษัทจดัการต้องเลกิกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฏเหตดุงักลา่ว 

เง่ือนไขพิเศษ : 

1.  เน่ืองจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็น
หลกัทรัพย์ท่ีมิได้ทําการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายคล่องอ่ืนๆ หรือหลกัทรัพย์ในต่างประเทศ ดงันัน้ ตราสารท่ีกองทนุลงทุน
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อาจไม่มีสภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทัง้ในและนอกประเทศมากระทบต่อ
มลูค่าหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุลงทนุ จึงอาจเป็นเหตใุห้การบนัทึกบญัชี การบนัทึกมลูค่าหลกัทรัพย์ ให้เป็นไปตามมลูค่าตาม
ราคาตลาดของหลกัทรัพย์ตา่งๆ ในพอร์ตการลงทนุ เป็นไปได้ยาก และอาจไมเ่ป็นปัจจบุนั  

อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ และ วิธีการ ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย
ประกาศกําหนด  

2.  การคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิกรณีท่ีวนัทําการในประเทศไทยตรงกบัวนัหยดุทําการในตา่งประเทศ 

บริษัทจดัการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบติัตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ 
ราคาขายหน่วยลงทนุและราคาซือ้คืนหน่วยลงทนุ) เม่ือบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือเป็นวนัหยดุทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุ และ/หรือกองทนุหลกั และ/หรือตวัแทนขาย
ของกองทนุหลกั โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 

3.  อตัราแลกเปล่ียนท่ีใช้ในการคํานวณการกําหนดมลูคา่หลกัทรัพย์ท่ีเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ  

บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดย
ใช้อตัราแลกเปล่ียนท่ีเหมาะสม ซึง่เป็นอตัราแลกเปล่ียนท่ีบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงร่วมกนั  

4.  การปิดรับคําสัง่ซือ้ขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทนุรวมต่างประเทศ เพ่ือบนัทึกรายการและคํานวณมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ  

เน่ืองจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนัน้ จะต้องทํารายการซือ้ขายตราสาร
ต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ และ/หรือบริษัทจัดการต่างประเทศ หรือตัวแทน
ต่างประเทศ (ถ้ามี) ดงันัน้ การสง่ข้อมลูการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทนุ และใบยืนยนัการซือ้ขายตราสาร และ/หรือ
กองทนุให้บริษัทจดัการจึงต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกบัการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครัง้
การยืนยนัรายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทนุเหล่านีต้ลอดจนข้อมลูราคาตลาดซึ่งจะนํามาใช้ในการคํานวณมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุนัน้จะได้มาในวนัทําการถดัไป ดงันัน้ บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะกําหนดให้มีการคํานวณ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ สําหรับแต่ละสิน้วนัทําการในสิน้วนัทําการนัน้ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มีการคํานวณ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุสําหรับแต่ละสิน้วนัทําการภายใน 2 วนัทําการถดัไปแทนก็ได้ ทัง้นี ้ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ โดยท่ีการบนัทกึรายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทนุรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละ
กรณีโดยปกติจะเป็นดงันี ้ 

(ก)  กรณีท่ีบริษัทจดัการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของในแต่ละสิน้วนัทําการ โดยบริษัทจดัการจะปิดรับการบนัทึกคํา
สัง่ซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทนุในเวลา 16.30 น. ของวนัท่ีมีรายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทนุ กลา่วคือ  

- หากบริษัทจัดการได้รับข้อมลูรายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทุนท่ีเกิดขึน้และใบยืนยนัการซือ้ขายตราสาร 
และ/หรือกองทนุในวนัทําการนัน้ภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจดัการจะบนัทึกรายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทนุ
ดงักลา่วภายในวนัทําการนัน้ๆ และถือวา่เป็นรายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทนุของวนัทําการนัน้  
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-  หากบริษัทจัดการได้รับข้อมลูรายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทุนท่ีเกิดขึน้และใบยืนยนัการซือ้ขายตราสาร 
และ/หรือกองทนุในวนัทําการนัน้ภายหลงัเวลา 16.30 น. บริษัทจดัการจะบนัทึกรายการซือ้หรือขายตราสาร และ/หรือ
กองทนุท่ีได้รับมาดงักลา่วในวนัทําการรุ่งขึน้ โดยจะถือว่าเป็นรายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทนุของวนัทําการรุ่งขึน้
แทน  

 (ข)  กรณีท่ีบริษัทจดัการตกลงท่ีจะคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของแตล่ะสิน้วนัทําการภายใน 2 วนัทําการถดัไป  
บริษัทจดัการจะถือว่ารายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทนุทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ในแต่ละวนัทําการนัน้ (T Date) เป็น
รายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทนุของวนัทําการนัน้ๆ (T Date) ทัง้สิน้ ทัง้นี ้ตามรายการท่ีระบใุนใบยืนยนัการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ ณ วนัทําการซือ้ขาย (T Date) โดยไมคํ่านงึวา่บริษัทจดัการได้รับข้อมลูดงักลา่วก่อนหรือหลงัเวลา 16.30 น.  

5.  การหยดุคํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิ  

เว้นแตก่รณีท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอ่ืน  
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุคํานวณ และไม่ประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ 
และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ เม่ือบริษัทจดัการเห็นว่ามีเหตกุารณ์ต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุจนเป็นเหตใุห้ไม่สามารถ
คํานวณได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีท่ีมีเหตุการณ์อ่ืนใด ตามท่ีได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่บริษัทจดัการจะย่ืนขอผอ่นผนัจากสํานกังานก่อนเป็นรายกรณี   

(1)  เม่ือตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดทางการอ่ืนใด ท่ีหลกัทรัพย์หรือตราสารอ่ืนใดท่ีกองทนุมีไว้หรือลงทนุไว้ หรือฝากไว้ 
ปิดทําการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามท่ีนอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลง
ชัว่ขณะ หรือ  

(2)  เม่ือปรากฏเหตกุารณ์ในกรณีท่ีการทํารายการ ซือ้-ขาย หลกัทรัพย์ และ/หรือตราสารอ่ืนใดท่ีกองทนุลงทนุไว้หรือมี
ไว้ ถกูจํากดั หรือ ถกูระงบั ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ  

(3)  เม่ือปรากฏเหตุการณ์ในกรณีท่ี การทํารายการ ฝาก-ถอน โอนเงิน ในบัญชีท่ีกองทุนเป็นเจ้าของ หรือ การทํา
รายการ ซือ้-ขาย ฝาก-ถอน-โอน หลกัทรัพย์ท่ีกองทนุมีไว้หรือลงทนุไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตใุห้ไม่
สามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม หรือ  

(4)  เม่ือระบบการติดต่อ – ส่ือสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการคํานวณ หรือ การหามลูค่า
สินทรัพย์ และ/หรือ หลกัทรัพย์อ่ืนใด รวมถึงเงินฝากท่ีกองทนุมีไว้หรือลงทนุไว้ เกิดการขดัข้องไม่ว่าด้วยเหตอุนัใดจนเป็น
เหตใุห้บริษัทจดัการไมส่ามารถทําการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม หรือ  

(5)  เม่ือเกิดเหตกุารณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตกุารณ์ไม่ปกติอ่ืนใด อนัเป็น
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ท่ีกองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้
กองทนุไมส่ามารถ ซือ้-ขาย ฝาก-ถอน โอน-ย้าย สนิทรัพย์ตา่งๆ ได้ อยา่งปกติ หรือ  

(6)  และเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีมีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่าง
สมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น  
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เม่ือปรากฏเหตตุามท่ีได้กลา่วมาข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศการหยดุคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ 
ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อ 
ทกุแห่งของตวัแทนสนบัสนนุท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการจะรายงานการหยดุคํานวณมลูค่าดงักล่าว
พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

อนึ่ง ขณะท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุได้อย่างสมเหตสุมผล และ/หรือเป็นธรรมนัน้ 
บริษัทจดัการอาจไม่ขาย หยดุขาย ไม่รับซือ้คืน หยดุรับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน 
หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
ด้วยเช่นกนั  

6.  สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขาย
หน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่
กรณีท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือ
ผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
และไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
 
24.2 หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคา 
หน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะจดัทํา
และส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการเพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(2)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3)  สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(4)  มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุา
จากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรือสมาคมตราสารหนีไ้ทยไมถ่กูต้อง  

ในกรณีท่ีเหตุของความผิดพลาดซึ่งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเน่ืองต่อการคํานวณราคา 
หน่วยลงทนุครัง้ต่อไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้อง
นบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  

2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรา
ตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัท่ีพบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันท่ีราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนีเ้ฉพาะวันท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่
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ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราสว่นตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วย
ลงทนุท่ีถกูต้อง  

(1)  จดัทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัทําการถัดจากวนัท่ีพบว่า
ราคาหน่วยลงทนุนัน้ไม่ถกูต้อง และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีคํานวณราคา 
หน่วยลงทนุเสร็จสิน้ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการ
สง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(ข)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(ค)  สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

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

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกุต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3)  ประกาศช่ือกองทนุรวมท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนงัสือพิมพ์รายวนั
อยา่งน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  

(4)  ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้ซือ้หรือขายคืน 
หน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน  
5 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  

(5)  จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้สําเนารายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาท่ีจดัทําตาม (1) ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทําการ
นบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไข ราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ใน
กรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงาน
มาตรการป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ีราคา
หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้แทน  

3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต่ํากวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้ 

(ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ่งมีมลูค่า
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะต้อง
ลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุ
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ท่ีเหลืออยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคา
ให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนีไ้ทยไม่ถูกต้อง และ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

(ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพ่ิมจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวน
ซึง่มีมลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็น
จํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มี
หน่วยลงทนุเหลืออยู่ บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ  
(2)  กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบติั ดงันี ้ 

(ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มีมลูค่า
เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวน
เทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ  

(ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่
มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ี
จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีเหลืออยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพ่ือ
ชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ 
เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนีไ้ทยไม่
ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลูค่าไม่ถึงหนึ่ง
ร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคล
ดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วนัท่ี
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ ซือ้หน่วยลงทนุตาม 2 (ก) บริษัทจดัการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้  

4.  บริษัทจดัการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนงัสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุและ
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุ
ได้  
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25.  รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม :  

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี วนัท่ี 31 เดือนพฤษภาคม  

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก วนัท่ี 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551  

 
26.  การกาํหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กองทนุไมมี่นโยบายจ่ายเงินปันผล 
 
27.  สทิธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

27.1  สทิธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุให้กบับริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัทําการ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามท่ีขัน้ตอนและวิธีการกําหนดไว้ในโครงการนี ้ 
 
27.2  สทิธิในการรับเงินปันผล :  

ไมมี่ เน่ืองจากกองทนุไมมี่นโยบายจ่ายเงินปันผล 
 
27.3  สทิธิในการโอนหน่วยลงทนุ :  

(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุได้อยา่งเสรี อยา่งไรก็ตาม ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่อาจโอนหน่วยลงทนุให้แก่คน
สหรัฐอเมริกา (“US Person”) ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอน
หรือจําหน่ายให้แก่ US Person 

(2)  วิธีการขอโอนหน่วยลงทนุ  

(2.1)  การโอนหน่วยลงทุนจะกระทําได้โดยกรอกแบบคําขอโอนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน 
หน่วยลงทุนกําหนด พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้ โอนและผู้ รับโอน และได้ย่ืนคําขอดังกล่าวพร้อมเอกสารท่ีกําหนดแก่ 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ  

(2.2)  นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกข้อมลูการโอนหน่วยลงทนุ และออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ รับ
โอนหน่วยลงทนุ และผู้ โอนหน่วยลงทนุ ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้รับคําขอโอนหน่วยลงทนุ  

(2.3)  ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ต่อเม่ือนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึช่ือ
ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  

ในกรณีท่ีผู้ รับโอนยงัไม่เคยมีบญัชีกองทนุกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้ รับโอนจะต้องดําเนินการขอเปิดบญัชีกองทุน ตาม
วิธีการท่ีกําหนดไว้ในโครงการนี ้ 

(3)  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุในกรณีท่ีบคุคลใด หรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบั 
ตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ี ของบริษัทจดัการ 
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27.4 สทิธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสทิธิลงมติเพ่ือให้บริษัทจดัการทําการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจดัการได้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการตามท่ีกําหนดไว้ในโครงการนี ้ 

ในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกวา่ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม บริษัทจดัการ
กองทนุรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) ต้องไม่นบั
คะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนันัน้ในส่วนท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ เน่ืองจาก
ข้อจํากดัในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจดําเนินการขอรับความ
เหน็ชอบจากสํานกังานตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 
 
27.5  สทิธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลกิโครงการ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสทิธิท่ีจะได้รับเงินคืน และ/หรือได้รับทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงิน เม่ือบริษัทจดัการเลกิกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะ
จดัให้มีการชําระบญัชี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีกําหนดไว้ในโครงการนี ้ 
 
27.6  สทิธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  

27.6.1 สิทธิและข้อจํากัดสิทธิในกรณีท่ีกองทุนมีผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสามของจํานวน 
หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

สิทธิและข้อจํากดัสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทัง้นี ้เว้นแต่
กรณีท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย 
ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน 
 
27.6.2  สทิธิในการจํานําหน่วยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนสามารถนําหน่วยลงทนุไปจํานําได้ตามกฎหมาย แต่ทัง้นี ้นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะรับ 
จดทะเบียนการจํานําให้แก่ผู้ รับจํานําท่ีเป็นสถาบนัการเงินเทา่นัน้ 
 
27.6.3  สทิธิในการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

การร่วมลงทนุในกองทนุรวมนี ้ผู้ ถือหน่วยได้ตกลงมอบให้บริษัทจดัการดําเนินการบริหารจดัการกองทนุภายใต้การดแูล
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบริษัทจดัการจะต้องบริหารจดัการ และปฏิบติัตามรายละเอียดโครงการจดัการท่ีได้รับอนมุติั
จากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตามข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยและบริษัทจดัการ
อย่างเคร่งครัด ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยจึงไม่จําเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา และไม่จําเป็นต้องมีการจัดประชุมผู้ ถือ
หน่วยลงทนุเพ่ือการใดๆ เว้นแตบ่ริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตาม
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จํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจัดการกองทุน 
(แล้วแตก่รณี) จะเหน็สมควร  
 
28.  วธีิการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวธีิการจัดการ :  

28.1  การดําเนินการและการบริหารจดัการกองทนุโดยบริษัทจดัการ  

(1)  ในการดําเนินการและบริหารจัดการใดๆ ของกองทุนนัน้ บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการจดัการกองทนุและหนงัสือชีช้วน เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย เช่น 
กระทรวงการคลงั เป็นต้น ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน 
บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  

(2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุทกุรายแล้ว  

(2.1) ในกรณีท่ีส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ธนาคารแหง่ประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย 
ได้มีการปรับเปล่ียน แก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่ม/ลด ประกาศ กําหนด เหน็ชอบ สัง่การ ผอ่นผนั ฯลฯ ในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัวงเงินรับอนญุาต และ/หรือวงเงินรับอนญุาตคงเหลือ และ/หรือหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการจดัตัง้ วิธีการบริหารจดัการ
กองทุน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการปรับเปล่ียนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เง่ือนไข หรือรายละเอียด 
ตา่งๆ ฯลฯ ท่ีเก่ียวเน่ือง  

(2.2)  กรณีอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในโครงการนี ้ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ 
โดยพลนั  

28.2  การแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ  

(1)  หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือวิธีการจดัการกองทนุเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
กองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจดัการ อาทิเช่น การแก้ไขเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทนุของ
กองทนุ เป็นต้น โดยหากมิได้กระทําโดยมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่ง
หนึ่ง ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจัดการกองทุน ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติให้แก้ไขโครงการ และมติดงักล่าวของผู้ ถือหน่วยลงทนุเก่ียวข้องกบัสิทธิ หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบตามข้อ 22 “สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน (ถ้ามี) และท่ีปรึกษา (ถ้ามี)” หรือเก่ียวข้องกบัคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ี
เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและ กองทนุรวม” ของบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ท่ีปรึกษา หรือผู้ อ่ืนท่ีให้บริการแก่กองทุน มติดงักล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
บริษัทจดัการผู้ดแูลผลประโยชน์นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ีปรึกษา หรือผู้ อ่ืนท่ีให้บริการ
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แก่กองทนุ (แล้วแต่กรณี) ในการดําเนินการตามมตินัน้ๆ ทัง้นี ้การดําเนินการตามมติความเห็นชอบของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
จะต้องไมข่ดัตอ่ประกาศหรือกฎหมายตา่งๆ ท่ี เก่ียวข้อง  

ในกรณีท่ีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีจดัการกองทนุ ได้กระทําโดยมีมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่คิดตาม
จํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่ง ของจํานวนหน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุ 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีมีมติ
ให้แก้ไข  

อย่างไรก็ดี ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่
เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะส่งเอกสาร
หลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ เน่ืองจาก
ข้อจํากดัในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการบริษัทจดัการกองทนุรวมอาจดําเนินการขอรับความ
เหน็ชอบจากสํานกังานตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 

ทัง้นี  ้บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนไปยังผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย และจะ
ประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือวนัท่ีได้มีมติแก้ไข แล้วแตก่รณี  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศใดๆ ท่ีมีนโยบายการลงทนุสอดคล้อง
กบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ บริษัทจดัการอาจดําเนินการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนเพ่ือ
เปล่ียนนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุนได้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนนโยบายการลงทุนของ
กองทนุดงักลา่ว บริษัทจดัการจะเปิดให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุแสดงความจํานงในการถือหน่วยลงทนุต่อไป หรือขายคืนหน่วยลงทนุ
ได้  

(2)  บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนท่ีได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้ภายใต้
เง่ือนไขและวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(2.1)  บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจํานวนท่ีเพิ่มขึน้ของเงินทุนโครงการได้ต่อเม่ือได้มีการจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงเงินทนุโครงการตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว  

(2.2)  การขายหน่วยลงทนุเพิ่มจะต้องไม่ทําให้มลูค่าทัง้หมดของหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มมีมลูค่าเกินกว่าเงินทนุโครงการ ทัง้นี ้
ให้บริษัทจดัการใช้มลูคา่ท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

(2.3)  ราคาเสนอขายหน่วยลงทนุต้องกําหนดตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ณ สิน้วนัท่ีเสนอขายหน่วยลงทนุ
เพิ่ม 

เม่ือสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้รับจดทะเบียนเพ่ิมจํานวนเงินทนุของโครงการแล้ว 
บริษัทจดัการจะแจ้งการดําเนินการดงักล่าวให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุทกุรายทราบ และจะประกาศในหนงัสือพิมพ์
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รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้รับ 
จดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทนุของโครงการ  

(3)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีจัดการกองทุนเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงวนั เวลา วิธีการในการทําการรับคําสัง่ซือ้-ขายหน่วยลงทนุ และ/หรือกรณีอ่ืนใดท่ีเป็นกรณีท่ีถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ตามท่ีกําหนดไว้ในโครงการนี  ้ทัง้นี  ้บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบตอ่ไป  

(4)  บริษัทจดัการอาจดําเนินการควบรวมกองทนุ โดยจะเป็นการควบกองทนุรวมหรือการรวมกองทนุรวมท่ีอยู่ภายใต้
การจดัการของบริษัทจดัการเท่านัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะสามารถดําเนินการเพื่อควบรวมกองทนุได้ต่อเม่ือได้รับมติของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

ทัง้นี ้ในการควบรวมกองทนุ บริษัทจดัการจะดําเนินการภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศกําหนด 
เว้นแต่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ จะพิจารณาผอ่นผนั เหน็ชอบ ประกาศ กําหนด แก้ไข เปล่ียนแปลง หรือสัง่การ เป็นอยา่งอ่ืน  
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการควบรวมกองทนุ  

(1)  กองทนุรวมตัง้แต่สองกองทนุรวมขึน้ไปภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการจะดําเนินการเพ่ือควบรวม กองทนุได้
ตอ่เม่ือได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1.1)  ได้รับมติเสียงข้างมากจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่คิดเป็นจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุ
ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของแตล่ะกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุ 

(1.2)  ในกรณีท่ีมีผู้ ถือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุน ออกเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน 
หน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือออกเสียงตัง้แต่กึ่งหนึ่งขึน้ไปของจํานวน 
หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวมแต่ไม่ได้มติโดยเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่า
กึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด หากบริษัทจดัการประสงค์จะควบรวมกองทนุต่อไป บริษัทจดัการ
จะดําเนินการขอมติครัง้ใหม่ภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัประชมุครัง้แรกหรือวนัท่ีกําหนดให้เป็นวนัสดุท้ายของการรับหนงัสือ
แจ้งมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขอมติครัง้แรก และได้รับมติในครัง้หลงันีเ้กินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุซึง่ออกเสียงลงมติของแตล่ะกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุ  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องดําเนินการตาม (1.2) บริษัทจดัการจะแจ้งผลการนบัมติครัง้แรกให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบด้วย  
การขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะกําหนดรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวมใหม ่
หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมท่ีรับโอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือเลิกกองทนุรวมเดิมหรือ
กองทนุรวมท่ีโอนไปในคราวเดียวกนัด้วย  

ในการควบรวมกองทนุไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทนุปิดกบักองทนุปิด หรือกองทนุปิดกบักองทนุเปิด หากมีผล
ให้เกิดกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมท่ีรับโอนเป็นกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะดําเนินการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือแก้ไข
โครงการจดัการกองทนุปิดเป็นโครงการจดัการกองทนุเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ตามหลกัเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะถือว่าได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการแก้ไขโครงการจดัการ
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กองทนุปิดเป็นโครงการจดัการกองทนุเปิดแล้ว ทัง้นี ้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบติัตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดวิธีปฏิบติัในการขอความเห็นชอบเพ่ือแก้ไขประเภทของโครงการ
จดัการกองทนุรวม”  

(2)  ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการส่งหนังสือนดัประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม 
หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวันท่ีกําหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ ถือ
หน่วยลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนควรทราบเก่ียวกับการควบรวมกองทุนไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือ
หนงัสือขอมติดงักลา่ว  

(3)  ในช่วงระยะเวลานบัแตว่นัสง่หนงัสือนดัประชมุหรือหนงัสือขอมติเพ่ือควบรวมกองทนุถึงวนัท่ีมีการควบรวมกองทนุ 
บริษัทจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจ
หยุดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิดประกาศเร่ืองดังกล่าวไว้ ณ ท่ีทําการทุกแห่งของ 
บริษัทจดัการ และจดัให้มีการประกาศเร่ืองดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจดัทํารายงานแสดงสถานะการลงทนุของวนัทําการสดุท้ายของแต่ละสปัดาห์
ของกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุ และจดัให้มีรายงานดงักลา่วไว้ ณ ท่ีทําการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่  

(4)  เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติให้มีการควบรวมกองทนุแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการย่ืนคําขอรับความเห็นชอบต่อ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(5)  เม่ือบริษัทจดัการได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ทําการควบรวมกองทนุแล้ว บริษัทจดัการ
จะบอกกลา่วการควบรวมกองทนุและการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนดเวลา
ในการใช้สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมท่ีโอน ตามวิธีการดงัต่อไปนีภ้ายใน 15 วนันบัแต่
วนัท่ีได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

1)  แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือพร้อมสรุปสาระสําคัญของ
โครงการจดัการกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมท่ีรับโอน วนัท่ีจะควบรวมกองทนุ วนัเร่ิมทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุโดยระบุ
วนั เดือน ปี อยา่งชดัแจ้ง และสถานท่ีติดตอ่เพ่ือสอบถามหรือรับข้อมลูเพิ่มเติม  

2)  ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัท่ีมีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถ่ินอยา่งน้อยสองฉบบัเป็นเวลา 2 วนัติดตอ่กนั  

ในกรณีท่ีเป็นการควบรวมกองทนุระหว่างกองทนุปิดกับกองทนุปิด หรือกองทนุปิดกบักองทนุเปิด การแจ้งและประกาศ
ตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะแจ้งและประกาศการได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือแก้ไขโครงการจดัการกองทนุปิดเป็น
โครงการจดัการกองทนุเปิดด้วย  

(6)  เม่ือบริษัทจดัการได้มีหนงัสือแจ้งและประกาศการควบรวมกองทนุตามข้อ (5) แล้วบริษัทจดัการจะดําเนินการตาม
โครงการจดัการกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมท่ีโอนในการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมท่ีโอน
เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมท่ีรับโอน แล้วแตก่รณี  

สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมท่ีโอนซึง่ออกเสียงคดัค้าน หรือท่ีไม่ได้ออกเสียงในการควบรวม
กองทนุ บริษัทจดัการจะจดัให้มีวิธีการในการให้สทิธิแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วในการท่ีจะออกจากกองทนุรวมก่อนท่ีการ
ควบรวมกองทนุแล้วเสร็จ โดยจะทําการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางไปรษณีย์ และปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทําการ
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ทกุแห่งของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักล่าวไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ี
ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทนุรวมก่อนวนัท่ีการควบรวม
กองทุนแล้วเสร็จ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ดงักลา่วเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมท่ีรับโอนได้  

(7)  บริษัทจดัการจะจดัส่งหนงัสือแจ้งสถานะการเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหม่หรือกองทนุรวมท่ีรับโอนไป
ยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมท่ีรับโอนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ี
ควบรวมกองทนุแล้วเสร็จ 
 
29.  การเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม :  

29.1  สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจเพิกถอนการอนมุติัให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป หาก
ปรากฏว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
 
29.2  เม่ือปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมีจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นดงันี ้ 

(1) มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้าน
บาท ในวนัทําการใด และบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุรวมนัน้ 

(2)  จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกวา่ 35 ราย ในวนัทําการใด  

(3) หากปรากฏวา่กองทนุหลกัท่ีกองทนุไปลงทนุมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เม่ือมีการขายคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงิน และการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
หน่วยลงทนุ    

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาห้าวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจํานวนเกิน
กว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด แต่ไม่รวมถึงกรณีท่ีเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมตลาดเงิน และการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหน่วยลงทนุ 

กองทนุหลกั ให้หมายถงึเฉพาะกองทนุท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้         

(1) เป็นกองทนุรวมตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 และให้หมายความรวมถึงกองทนุท่ีมี
ลกัษณะเป็นการลงทนุร่วมกนัของผู้ลงทนุ ไม่ว่าจะจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทนุ
ดงักล่าวจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือ รูปแบบอ่ืนใด เช่น กองทนุอสงัหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) โครงการจดัการ
กองทนุ (collective investment scheme) เป็นต้น 
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(2) เป็นกองทนุหลกัท่ีกองทนุรวมหน่วยลงทนุมีการลงทนุในกองทนุหลกัตามวรรคสอง (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกันัน้ 
 
29.3  เม่ือสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์สัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุเปิดในกรณีท่ี
บริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุเปิดหรือไมป่ฏิบติัตามหน้าท่ีของตน  
 
29.4  เม่ือได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
จําหน่ายได้เเล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ  
 
29.5 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทนุ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว หาก
เป็นกรณีท่ี  

(1) ผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้วเหน็วา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม  

(2) กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัวงเงินรับอนญุาตให้นําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ 

(3) กรณีท่ีไม่สามารถลงทุนในกองทุนอ่ืนใดท่ีมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่าง
เหมาะสม 

(4) กรณีมีเหตใุห้เช่ือได้วา่เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 

(5) เม่ือปรากฎวา่กองทนุเปิดใดมีมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมด โดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุ 
ลดเหลือน้อยกวา่ 50 ล้านบาท  และบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้ 
 
29.6  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้รับคําสัง่ให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คําสัง่ศาล คําสัง่อนญุาโตตลุาการ และหรือกรณีปรากฏเหตกุารณ์อ่ืน
ใดตามท่ีระบไุว้ในโครงการนี ้ 

เง่ือนไขพิเศษ 

- สําหรับเง่ือนไขการเลิกกองทุนรวมในข้อ 29.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ เว้นแต่กรณีท่ี
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือ
ผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
และไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  
 
30.  การดาํเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม :  

เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะพิจารณาแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน เป็นอย่างอ่ืน ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นและสมควรสําหรับการเลิกกองทุน  
บริษัทจดัการจะดําเนินการดงันี ้ 
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30.1  กรณีท่ีทราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า  

กรณีท่ีทราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า บริษัทจดัการจะดําเนินการ ดงันี ้ 

(1)  แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน และ
จะกระทําการด้วยวิธีอ่ืนใดเพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วก่อนวนัเลกิกองทนุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนัทําการ 
เช่นประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัท้องถ่ิน เป็นต้น  

(2)  แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทราบ 
ก่อนวนัเลกิกองทนุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนัทําการ  

(3)  จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เ งินฝากประเภท 
ออมทรัพย์ และตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเม่ือทวงถาม ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุ  
 
30.2  กรณีท่ีไมท่ราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า  

กรณีท่ีไมท่ราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า ดงัเช่นกรณีท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.2 บริษัทจดัการจะดําเนินการดงันี ้ 

(1)  ยติุการรับคําสัง่ซือ้และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัทําการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.2  

(2)  แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทัง้แจ้งเป็น
หนงัสือให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบด้วย ทัง้นี ้ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัทําการ
ท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.2  

(3)  จําหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทนุเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัทําการท่ีปรากฏ
เหตตุามข้อ 29.2 เพ่ือรวบรวมเงินเทา่ท่ีสามารถกระทําได้เพ่ือชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั  

(4)  ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจํานวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัทําการ
นบัแตว่นัทําการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.2 และเม่ือได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ แล้วจะถือว่าเป็นการเลิกกองทนุ
เปิด  

(5) กรณีท่ีกองทนุหลกัท่ีกองทนุไปลงทนุมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงตามข้อ 29.2 (3) ให้บริษัทจดัการกองทนุรวม
ดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(5.1) แจ้งเหตท่ีุกองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินลดลงตามข้อ 29.2 (3) พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์
ท่ีดีท่ีสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม ให้สํานกังานและผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีปรากฎเหต ุ

(5.2) ดําเนินการตาม (5.1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสบิวนันบัแตว่นัท่ีปรากฎเหต ุ

(5.3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานกังานทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ 

(5.4) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการของกองทนุรวมตาม (5.1) ต่อผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุเพ่ือให้ผู้สนใจจะลงทนุรับรู้
และเข้าใจเก่ียวกบัสถานะของกองทนุรวม ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องดําเนินการให้บคุคลากรท่ีเก่ียวข้องเปิดเผย
ข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการดงักลา่วด้วย 
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เม่ือได้ดําเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (3) บริษัทจดัการ
จะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
ชําระบญัชีของกองทนุรวม  

เง่ือนไขอ่ืน : 

กรณีท่ีปรากฎเหตตุามข้อ 29.5 และบริษัทจดัการเหน็สมควรเลกิโครงการ บริษัทจดัการจะดําเนินการดงันี ้
1. แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และวิธีอ่ืนใด 
เช่น ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัท้องถ่ิน ก่อนวนัเลกิกองทนุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนัทําการ 

2. แจ้งเป็นหนงัสือถึงสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดแูลผลประโยชน์ ก่อนวนัเลิกกองทนุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
5 วนัทําการ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจขอให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พิจารณา ผ่อนผนั หรือสัง่การ
ให้บริษัทจดัการปฏิบติัเป็นอย่างอ่ืนได้ สําหรับการดําเนินการเพ่ือชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีมีความจําเป็นหรือ
สมควร  
 
31.  การชาํระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงนิคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเม่ือเลกิโครงการ :  

เม่ือเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะดําเนินการดงัต่อไปนี ้เว้นแต่คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผัน เห็นชอบ ประกาศ กําหนด แก้ไข 
เปล่ียนแปลง หรือสัง่การ เป็นอยา่งอ่ืน  

(1) บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบญัชีโดยจะแต่งตัง้ผู้ ชําระบญัชีท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์เห็นชอบ เพ่ือดําเนินการคิดคํานวณ รวบรวมทรัพย์สิน จดัทําบญัชี ชําระหนีส้ิน จําหน่ายและแจกจ่าย
ทรัพย์สินแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมทัง้ ทําการอย่างอ่ืนตามแต่จําเป็นเพ่ือชําระบญัชีของกองทนุให้เสร็จสิน้ โดยจะเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศ กําหนด สัง่การ ผ่อน
ผนั และ/หรือเหน็ชอบ  

(2)  เม่ือชําระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพนั เงินค่าตอบแทนในการชําระบญัชี และหนีส้ินทัง้หมดของกองทนุ
เสร็จสิน้ ผู้ ชําระบญัชีจะดําเนินการเฉล่ียคืนเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิเท่าท่ีคงเหลืออยู่ตามสดัสว่น
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถืออยูต่ามหลกัฐานท่ีปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลกิกองทนุ  

(3)  ในกรณีท่ีเจ้าหนีข้องกองทนุไมไ่ด้ย่ืนคําทวงหนีแ้ก่ผู้ ชําระบญัชี หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่
ย่ืนเช็คต่อธนาคารเพ่ือให้ใช้เงินตามเช็คท่ีได้รับเน่ืองจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ผู้ ชําระบัญชีจะ
ดําเนินการวางเงินตามจํานวนหนีห้รือจํานวนเงินตามเช็ค หรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้วางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว้  
ณ สํานักงานวางทรัพย์ตามกฎหมาย กฏข้อบงัคบัและระเบียบเก่ียวกับการวางทรัพย์ และจะแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหนี ้
หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่มีช่ือปรากฎในบญัชีและเอกสารหลกัฐานของกองทนุทราบถงึการวางเงินหรือทรัพย์สินดงักลา่วโดย
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีอ่ืนท่ีมีหลกัฐานการตอบรับ อีกทัง้ยังจะดําเนินการใด ๆ ตามความจําเป็น
เพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เป็นผู้ มีสิทธิถอนเงินหรือทรัพย์สินท่ีวางไว้ ซึ่งเจ้าหนี ้
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หรือผู้ ถือหน่วยมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีได้รับคําบอกกลา่วการวางเงินหรือทรัพย์สินในฐานะท่ีเป็น
ทรัพย์สนิคงค้างของกองทนุ  

(4)  ผู้ ชําระบญัชีจะต้องชําระบญัชีให้เสร็จสิน้ภายใน 90 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัเลกิกองทนุ และเม่ือชําระบญัชีเสร็จสิน้
แล้ว ผู้ ชําระบญัชีจะทําการย่ืนคําขอจดทะเบียนเลิกกองทนุพร้อมทัง้จดัส่งรายงานผลการชําระบญัชีตามแบบท่ีสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัชําระบญัชีเสร็จสิน้ เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มารับเงินหรือ
ทรัพย์สิน หรือไม่ย่ืนเช็คแก่ธนาคารเพ่ือให้ใช้เงินตามเช็คท่ีได้รับเน่ืองจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้
ชําระบญัชีสามารถย่ืนคําขอจดทะเบียนเลกิกองทนุได้เม่ือพ้นกําหนด 6 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัชําระบญัชีเสร็จสิน้ แต่
ทัง้นี ้ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัชําระบญัชีเสร็จสิน้ เว้นแต่มีเหตุผลจําเป็นและสมควรโดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ด้วย และหากปรากฏว่ายงัมีทรัพย์สินคงค้าง
อยู่ ผู้ ชําระบญัชีจะจัดการโอนทรัพย์สินดงักล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์  
 
32.  ข้อกาํหนดอ่ืน ๆ :  

32.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือวิธีการจัดการตามท่ี
เหน็สมควรในกรณีท่ีสว่นราชการตา่ง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้มี
การปรับเปล่ียน แก้ไขเพิ่ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สัง่การ ผ่อนผนัในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวงเงินรับอนญุาต 
และ/หรือวงเงินรับอนญุาตคงเหลือ และ/หรือหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการจดัตัง้จดัการ และ/หรือวิธีการบริหารจดัการกองทนุ
ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบติั เง่ือนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทัง้นี ้โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว อาทิเช่น เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพิ่ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับ
อนญุาต การแต่งตัง้ผู้จดัการกองทนุร่วม การคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ราคาขาย ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ การเพิ่ม
หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุ และการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ การกําหนดเหตเุพิ่มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซือ้
คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้
การแก้ไขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผนั สัง่
การ ให้สามารถกระทําได้  
 
32.2 การกู้ ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน  

ในกรณีท่ีกองทนุรวมเปิดมีเหตจํุาเป็นต้องบริหารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราว บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจกู้ ยืมเงินหรือ
เข้าทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามของกองทนุรวมได้ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ต้องเป็นบคุคลประเภทสถาบนั โดยบคุคลดงักลา่วต้องไม่ใช่ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมเปิด
นัน้  

(2)  ระยะเวลาการชําระหนีต้ามสญัญากู้ ยืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนต้องไมเ่กินเก้าสบิวนั  
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(3)  อตัราสว่นการกู้ ยืมเงินและการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ณ สิน้วนัใด เม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ
สิบของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม เว้นแต่การเกินอตัราส่วนดงักลา่วมิได้เกิดจากการกู้ ยืมเงินหรือการทําธุรกรรม
การขายโดยมีสญัญาซือ้คืนเพิ่มเติม  

(4)  ในกรณีของการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ต้องใช้สญัญามาตรฐานท่ีกําหนดโดยสมาคมตลาดตราสาร
หนีไ้ทยหรือบริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน) 
 
32.3   การดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุตามนยัข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการทําประกนัภยัความรับผิดของบริษัทจดัการ 
บริษัทจดัการจะเปล่ียนให้บริษัทจัดการรายอ่ืนเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภายในสบิห้าวนันบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการ
ไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทัง้นี  ้หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้  โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหม่จะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะ
เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 
 
32.4  การกําหนดเหตเุพิ่มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือ
การหยดุรับคําสัง่ซือ้ / คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  

เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน 
หน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ / คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในกรณีตอ่ไปนี ้ 

 กรณีท่ีบริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเน่ืองมาจากไม่
สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตสุมผลตามท่ีระบุไว้ในข้อ 24.1 เง่ือนไขพิเศษ 5. 
“การหยดุคํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ”  
 
32.5  ตวัแทนเก็บรักษาทรัพย์สนิ และ/หรือผู้ รับฝากทรัพย์สนิ  
บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้ รับฝากทรัพย์สินท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ 
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยคณุสมบติัของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม เป็นตวัแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน 
และ/หรือผู้ รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือยกเลิก
การแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้  
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32.6  การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ  

(1)  การแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศเพ่ือนําไปลงทนุตา่งประเทศหรือการนําเงินกลบัเข้าประเทศเพ่ือรักษาสภาพคลอ่ง
ของกองทนุ ให้อยูภ่ายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด  

(2)  การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพ่ือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินการของกองทนุให้อยู่
ภายใต้การกํากบัดแูลของธนาคารแหง่ประเทศไทย  
 
32.7    ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทนุ 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทนุนี ้คือ ดชันีถ่วงนํา้หนกัของ S&P BRIC 40 Index ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบของกองทนุ 
SPDR S&P BRIC 40 ETF ซึง่เป็นกองทนุปลายทาง   

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงดัชนีดังกล่าวข้างต้น ให้สอดคล้องกับดัชนีเปรียบเทียบท่ีกองทุนใน
ตา่งประเทศ ซึง่เป็นกองทนุหลกัของกองทนุ BRIC 40 Fund ลงทนุ 

โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานท่ี
ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
32.8 กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุท่ีลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ ซึง่ตามปกติ กองทนุ
ในตา่งประเทศจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายตา่งๆ โดยรวมเป็นต้นทนุของหลกัทรัพย์ซึง่สะท้อนอยู่ในมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศแล้ว 

อนึ่ง เน่ืองจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีอาจเป็นผู้ มีสว่นได้เสียจากสว่นแบ่งค่าธรรมเนียมดงักลา่วหากคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจ
ตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทัง้นี ้
ค่าธรรมเนียมท่ีบริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมท่ีได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตรา
คา่ธรรมเนียมการจดัการท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ 
 
32.9 บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทนุจากบคุคลท่ีเป็นผู้ ให้บริการ อนัเน่ืองมาจากการใช้บริการ
ของบคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

(2)   ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจดัการใช้บริการของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจําเป็นเพ่ือให้กองทนุ
ได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทนุท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานงึถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการรับผลประโยชน์ดงักลา่วไว้ในรายงานรอบปีบญัชี และในกรณีท่ีเป็นกองทนุ
รวมเปิด จะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย 
32.10 ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมลูหรือข้อเท็จจริงใดๆ 
ให้บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทราบ หากมีการเปล่ียนแปลงจากท่ีเคยแจ้งไว้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการ 
และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน อาจพิจารณาขอข้อมลูหรือเอกสารเพิ่มเติม ทัง้ก่อนและภายหลงัการลงทนุใน
กองทุนไปแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย 
 
32.11  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมลู หรือ
รายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจดัการอาจพิจารณาจดัส่ง
เอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนตของบริษัทจดัการ หรือ การจดัสง่ข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจดัสง่ให้ในรูปแบบข้อมลู
ทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้สําหรับหนงัสือ
รับรองสทิธิในหน่วยลงทนุท่ีได้รับผา่นทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอ่ืนใด ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความ
จํานงไว้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถใช้แทนหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุตามปกติได้ 

อนึ่ง กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมลู หรือรายงานต่างๆ เก่ียวกบักองทนุตามวิธีใดวิธี
หนึ่งข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัส่งเอกสาร ข้อมลู หรือรายงานต่างๆให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีท่ีได้แสดง
ความจํานงไว้เทา่นัน้ จนกวา่จะมีคําสัง่เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับ
ข้อมลูเก่ียวกบักองทนุครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงไว้กบับริษัทจดัการ 
 
32.12 กองทนุนีไ้ม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทนุของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ค.ศ. 1940 และตามท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือ
กฎระเบียบอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในโครงการ และหน่วยลงทนุ
ของกองทนุนีไ้ม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(United States Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เว้นแตจ่ะกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืนในโครงการ  

ด้วยเหตดุงักลา่ว บริษัทจดัการจะไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทนุให้กบัคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตาม
ความหมายท่ีกําหนดไว้ใน Regulation S ซึ่งออกภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933  
(ซึ่งความหมายคําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ้ผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุไม่อาจโอนหน่วยลงทนุให้แก่ US Person ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หาก
การโอนนัน้เป็นการโอนหรือจําหน่ายให้แก่ US Person 

ดงันัน้ ผู้ลงทุนหรือผู้ รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาท่ีจองซือ้หรือในเวลาลงทะเบียนรับโอน 
หน่วยลงทนุ (แล้วแตก่รณี) วา่ตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุเพ่ือหรือในนามของ US Person  
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ผู้ลงทนุหรือผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ (แล้วแต่กรณี) จดัหาข้อมลูเก่ียวกบั US Person และควรปรึกษากบันกักฎหมายของตน
วา่ตนเข้าลกัษณะเป็น US Person หรือไม ่
32.13  ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 

1.  การถือหน่วยลงทนุท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ในแตล่ะกองทนุรวมต้องไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

2.  การถือหน่วยลงทนุตามข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)  กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทนุได้โดยไมจํ่ากดัสดัสว่นสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(ข)  กองทนุประกนัสงัคม 

(ค)  กองทนุการออมแหง่ชาติ 

(ง)  กองทนุบําเหน็จบํานาญแหง่ชาติ 

(จ)  กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

(ฉ)  กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 

(ช)  กองทนุตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะตาม (ก) ถงึ (ฉ) 

(ซ)  กองทนุอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบักองทนุตาม (ก) ถงึ (ฉ) 

(ฌ)  นิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล 
เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 

(ญ)  บคุคลอ่ืนท่ีได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานเม่ือมีเหตจํุาเป็นและสมควร 

(2)  กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรอ่ืนใดให้ผ่อนคลายสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจถือหน่วยลงทนุเกิน
ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 1 ได้แตไ่มเ่กินร้อยละห้าสบิของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยได้รับ
การผ่อนผนัจากสํานกังาน ทัง้นี ้ในการผ่อนผนัดงักล่าว ให้สํานกังานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมดงักลา่วเป็นสําคญั 

เง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุกรณีท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ ต้องมีสาระสําคญัอย่าง
น้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1)  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วย ลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุของบคุคล
ใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 

(2)  การจํากดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจํากดัสิทธิรับเงินปันผลใน
สว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1.  การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทนุมาเพิ่มเติม 
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2.  การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 2 

(ข)  บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจํากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  

(ค)  ในระหว่างการดําเนินการเพ่ือยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและแยกเงินปันผล
สว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิอ่ืนของกองทนุรวม โดยไมนํ่ามารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(3)  กรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับ
คะแนนเสียงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ว่าด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
32.14   หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

การดําเนินการใดท่ีโครงการจดัการกองทนุรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการ
กองทนุรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบ
ให้ดําเนินการดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมติ 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีให้ดําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมาย ให้ถือวา่มตินัน้เสียไป 
ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพ่ือแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั ต้องได้รับมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวมนัน้ เว้นแต่กรณีท่ีกองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ไมเ่ทา่กนั ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 

(2)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ี
ถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 

(3)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับ
ผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุชนิดนัน้ 

 
32.15   การจดัทําทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และข้อจํากดัการโอนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าท่ีจดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ท่ีออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจํากดั
สิทธิใดๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากได้กระทําตามข้อกําหนดในโครงการหรือ
ตามกฎหมายแล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีแล้ว 
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บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอํานาจปฎิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ี
ของบริษัทจดัการ 
 
32.16 เพ่ือให้เป็นไปตามพนัธะผูกพนัและกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่ม 
ยโูอบี อาทิเช่น ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนัตามท่ีระบใุนข้อ 32.17 หรือใน
กรณีท่ีบริษัทจดัการหรือกลุม่ยโูอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอนัเป็นผลสืบเน่ืองจากพนัธะ
ผกูพนัหรือกฎหมายดงักลา่ว บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการกําหนดเง่ือนไขสําหรับการเปิดบญัชีและการทําธุรกรรมตาม
หลกัเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามท่ีเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมลูให้ 
ผู้ลงทนุทราบไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ 
 
32.17 ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกําหนดให้สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่
สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของ
บคุคลท่ีอยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึ่งมี
ถ่ินท่ีอยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎ
ด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะท่ี
คล้ายคลงึกบั FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง”) 

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถกูกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและ
บคุคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพ่ือหาความสมัพนัธ์ของลกูค้า
กบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถงึหน้าท่ีในการกําหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัทําเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์
ของ FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบท่ีสําคญัในสอง
กรณี คือ 

(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงิน
ลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับ
สถาบนัการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบนั
การเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนั
การเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าท่ีดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ี
จ่ายดงักลา่วก่อนชําระให้กบักองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI  
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(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการทํา
ธุรกรรมทางการเงินหรือยติุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจทําให้กองทนุรวมไม่สามารถ
ดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่
สามารถทํารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

เพ่ือมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ 
หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนั
ภายใต้ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการปฎิบติังานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธิในการดําเนินการดงันี ้

(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําส่งข้อมลู (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลข
ประจําตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปัน
ผลท่ีได้รับ เป็นต้น)ท่ีมีอยู่ในบัญชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและ
ตา่งประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อท่ีกําหนด
ไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูท่ีเคยให้ไว้มีการ
เปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถงึนําสง่หลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็น
ลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3) ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทุนหรือผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ใน
กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนีต้ามความจําเป็นและความ
เหมาะสม โดยถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ดําเนินการ
ตามข้อตกลงท่ีได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี   

(1) ไมรั่บคําสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(3) ดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
รายนัน้ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดักบักฎหมายของ
ประเทศไทย 
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(4) ดําเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึน้ หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 

การดําเนินการดงักลา่วถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพ่ือ
หลีกเล่ียงมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวข้องอนัจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบติั 
บริษัทจดัการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบคุคล
ตามท่ีกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) เทา่นัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจดัการ (รวมถงึผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ข้อมลู
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
33.  การระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
ไมมี่ 
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