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คาํจาํกัดความ 
 

ในโครงการฉบบันี ้เว้นแตเ่นือ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอยา่งอ่ืน คําจํากดัความตา่งๆ ให้มีความหมายตามท่ีได้ให้ไว้ 

ดงัตอ่ไปนี ้ 
โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว  
 
กองทุนรวม หมายถงึ กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว  
 
หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุกองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว  
 
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุรวม  ซึง่ในท่ีนี ้
คือ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  
 
วันทาํการ หมายถงึ วนัเปิดทําการตามปกติของบริษัทจดัการ  
 
วันทาํการซือ้หน่วยลงทุน  (Subscription Date) หมายถึง วนัท่ีบริษัทจดัการกําหนดให้ผู้ลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ 
ทัง้นี ้ตามท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ  
 
วันทาํการขายคืนหน่วยลงทุน  (Redemption Date) หมายถึง วนัท่ีบริษัทจดัการกําหนดให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการ
ขายคืนหน่วยลงทนุได้ ทัง้นี ้ตามท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ  
 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หมายถึง บุคคลท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าท่ีขายหรือรับซือ้คืน  
หน่วยลงทนุ แล้วแตก่รณี ของกองทนุรวม 

 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถงึ ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ซึง่ได้แก่ ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรัพย์สินสทุธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วันทําการท่ี
คํานวณ  
 
ราคาขายหน่วยลงทุน (Subscription Price) หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ บวกด้วย สว่นต่าง
คา่ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และบวกด้วย คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Redemption Price) หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หกัด้วย
สว่นตา่งคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และหกัด้วย คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
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ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-End Fee) หมายถึง ค่าธรรมเนียมท่ีบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ 
โดยจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุเป็นฐานในการคํานวณ (ถ้ามี)  
 
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Back-End Fee) หมายถึง ค่าธรรมเนียมท่ีบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากผู้ขายคืน
หน่วยลงทนุโดยจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นฐานในการคํานวณ (ถ้ามี)  
 
ส่วนต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) หมายถึง สว่นต่างท่ีกองทนุจะเรียกเก็บจากผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
ในกรณีท่ีมีการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) กล่าวได้ว่าส่วนต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุนี ้โดยหลกัคือค่าชดเชยต้นทนุและ
ค่าใช้จ่ายในสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหน่วยรายท่ีทําการขายคืน อนึ่ง สว่นต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุนี ้จะถกูนบัรวมเข้าเป็นรายได้
อ่ืนๆ ของกองทนุ บริษัทจดัการไมไ่ด้มีสว่นในการได้รับผลประโยชน์จากการนีแ้ตอ่ยา่งใด  
 
ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน ( Subscription Spread) หมายถึง สว่นต่างท่ีกองทนุจะเรียกเก็บจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีท่ี
มีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก (ถ้ามี) กล่าวได้ว่าส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทนุนีคื้อส่วนค่าชดเชยต้นทนุ 
และค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทนุในแต่ละครัง้ท่ีมีการเปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ อนึ่ง สว่นต่างค่าขายหน่วยลงทนุ
นี ้จะนบัรวมเข้าเป็นรายได้อ่ืน ๆ ของกองทนุ บริษัทจดัการไมไ่ด้มีสว่นในการได้รับผลประโยชน์จากการนีแ้ตอ่ยา่งใด  
 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง โดยแก้ไขราคาย้อนหลงั
ตัง้แตว่นัท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องจนถงึปัจจบุนั  
 
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ ซือ้หรือผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีมีราคาหน่วยลงทุนไม่
ถกูต้อง หรือการจ่ายเงินซึง่มีมลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องแทนการเพิ่ม
หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุ  
 
ควบกองทุนรวม  หมายถึง  การควบกองทนุรวมตัง้แต่สองกองทนุรวมขึน้ไปเข้าเป็นกองทนุรวมเดียว โดยจดัตัง้กองทนุรวม
ใหมข่ึน้มาเพ่ือซือ้หรือรับโอนทรัพย์สนิ สทิธิ และหน้าท่ีของกองทนุรวมเดิม และเลกิกองทนุรวมเดิม  
 
รวมกองทุนรวม  หมายถึง  การรวมกองทนุรวมตัง้แต่สองกองทนุรวมขึน้ไปเข้าเป็นกองทนุรวมเดียว โดยกองทนุรวมท่ีรับโอน
ซือ้หรือรับโอนทรัพย์สนิ สทิธิ และหน้าท่ีของกองทนุรวมท่ีโอนมาเป็นของตน และเลกิกองทนุรวมท่ีโอน  
 
ควบรวมกองทุน  หมายถงึ  การควบกองทนุรวมหรือการรวมกองทนุรวม แล้วแตก่รณี  
 
กฎหมายภาษีอากร หมายถึง ประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศและคําสัง่ต่างๆ ทัง้ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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คู่มือภาษีอากร หมายถึง คู่มือภาษีเก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ท่ีแจกจ่ายให้กบัผู้ลงทนุ โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ลงทุน เก่ียวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีจะได้รับ เม่ือผู้ลงทุนปฏิบัติตามเง่ือนไขการลงทุนท่ี
กรมสรรพากรกําหนดไว้ และการชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รับหากผู้ ลงทุนปฏิบัติไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี
กรมสรรพากรกําหนด 
 
ฐานะการลงทุนสุทธิในหุ้นสามัญ หมายถงึ ฐานะการลงทนุท่ีคํานวณจากผลรวมของมลูคา่การลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท
จดทะเบียนทัง้หมด หกัด้วยผลรวมของการทําสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าหรือตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง
เพ่ือลดความเส่ียงจากการลงทนุในหุ้นสามญัดงักลา่ว  
 
ใบแสดงสทิธิ หมายถงึ ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt)  
 
หลักทรัพย์อ้างองิ หมายถงึ หลกัทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึง่ท่ีออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพ่ือรองรับใบแสดงสทิธิ  
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
สาํนักงาน หรือ สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
สมาคม หมายถงึ สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ  
 
สถาบันการเงนิ หมายถงึ สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมของสถาบนัการเงิน  
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์
หรือบริษัทมหาชน จํากดั ท่ีมีลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
 
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพบญัชีกําหนดเก่ียวกบัการจดัทํางบ
การเงินรวม 
 
คําเสนอซือ้ หมายถึง คําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ วิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ  
 
คนสหรัฐอเมริกา (US Person) หมายถึง US Person ตามความหมายท่ีกําหนดไว้ใน Regulation S ซึง่ออกภายใต้กฎหมาย
หลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึง่ความหมายคําวา่ “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ) 
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โครงการจดัการ 

กองทนุเปิด บรรษทัภิบาล หุน้ระยะยาว 

 

ช่ือบริษัทจัดการ  :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  

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

 
1.   ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1.  ช่ือโครงการจดัการ  :  กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว  
 
1.2.  ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ)  :  Good Corporate Governance Long Term Equity Fund 
 
1.3.  ช่ือยอ่   :  CG-LTF 
 
1.4.  ประเภทโครงการ  :  โครงการเปิด  

 การระดมทนุ  :  ผู้ลงทนุในประเทศ  
 
1.5.  อายโุครงการ  :      ไมกํ่าหนด  

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  :   

มีอายโุครงการไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีซือ้หน่วยลงทนุภายในปี 2559 และปฏิบติัตามเง่ือนไขในคู่มือภาษี – 
กองทนุหุ้นระยะยาว เทา่นัน้ จงึเป็นผู้ มีสทิธินําเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ โดยการย่ืนขอยกเว้นภาษี 

ทัง้นี ้หลงัจากสิน้สดุกําหนดระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ลงทนุ ตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย
ประกาศกําหนดแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการเปล่ียนประเภทกองทนุเป็นกองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ 
 
1.6 ลกัษณะโครงการ : กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 
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2.  จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  
 

2.1.  จํานวนเงินทนุของโครงการ  :  5,000 ล้านบาท  

 เง่ือนไข :  ไมมี่  
 
2.2.  มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย  :  10 บาท  
 
2.3.  จํานวนหน่วยลงทนุ  :  500 ล้านหน่วย  
 
2.4.  ประเภทหน่วยลงทนุ  :  ระบช่ืุอผู้ ถือ  
 
2.5.  ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก  :  10 บาท  
 
2.6.  มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก :  10,000 บาท 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะลดหย่อน หรือยกเว้นมลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของ
บริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ ไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ
และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
2.7.  มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป  :  ไมกํ่าหนด  
 
2.8.  มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน  :  ไมกํ่าหนด  

 จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน  :  ไมกํ่าหนด  
 
2.9.  มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา  :  ไมกํ่าหนด  

 จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา  :  ไมกํ่าหนด  
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวมนโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการประเภทและ
อัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุน :  
 
3.1.  วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  

เพ่ือสง่เสริมให้ประชาชนมีการลงทนุระยะยาวในหุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ท่ีมีระบบธรรมาภิบาลท่ีดี 
เพ่ือก่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีเหมาะสม  
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ทัง้นี ้กองทนุอาจรับจํานองอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือเป็นหลกัประกนัการลงทนุได้ และ/หรือในกรณีท่ีกองทนุรวมได้รับท่ีดินจากการ
ชําระหนี ้หรือสิทธิเรียกร้อง กองทนุรวมอาจดําเนินการจดัสรรท่ีดินท่ีได้รับโอนใบอนญุาตทําการจดัสรรท่ีดินเพ่ือประโยชน์ใน
การจําหน่ายท่ีดินดงักลา่วตอ่ไปได้ด้วย  
 
3.2 ประเภทกองทนุรวม   : กองทนุรวมพิเศษ 
 
3.3.  นโยบายการลงทนุ  :     ตราสารแหง่ทนุ   

รายละเอียด :  

“กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว” เป็นกองทนุท่ีมีนโยบายท่ีจะเน้นการลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ท่ีมีระบบธรรมาภิบาลท่ีดี ตามกรอบการจดัเกณฑ์บรรษัทภิบาลของหน่วยงานต่างๆ เช่น ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ บริษัท ไทยเรทติง้แอนด์อินฟอร์เมชัน่เซอร์วิส จํากดั (TRIS) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว กรอบการจดัเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ จะมี
สาระสําคญัในการพิจารณาในเร่ืองตา่งๆ อาทิเช่น การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส หรือความรับผิดชอบของกรรมการ หรือ
การปฏิบติัท่ีเทา่เทียมกนัตอ่ผู้ ถือหุ้น หรือบทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย หรือสทิธิของผู้ ถือหุ้น เป็นต้น 

อนึ่ง กองทุนจะนําเงินท่ีได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้ นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ โดยมีฐานะการลงทนุสทุธิในหุ้นสามญัเฉล่ียรอบปีบญัชีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ
รวม นอกจากนี ้กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรือ Credit 
Linked Note อนึ่ง กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าหรือตวัแปรเป็นหลกัทรัพย์หรือดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ 
และ/หรืออตัราดอกเบีย้ และ/หรืออนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการชําระหนีข้องตราสารแห่งหนี ้และ/หรือ
สินค้าหรือตวัแปรอ่ืนใดท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกนัความเส่ียง (hedging) ทัง้นี ้
ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด หรือเหน็ชอบ 

ในกรณีท่ีสถานการณ์การลงทนุไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาด เศรษฐกิจ และการเมืองมีความผนัผวน เกิดภยัพิบติั หรือเกิด
เหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบ จนเป็นเหตุให้กองทนุจําเป็นต้อง
ชะลอการลงทนุเป็นการชัว่คราว ดงันัน้ จงึอาจมีบางขณะท่ีกองทนุไมส่ามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุท่ีกําหนดไว้
ในโครงการตามข้างต้นได้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทนุท่ีกําหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
3.4 ลกัษณะพิเศษ :  กองทนุรวมหุ้นระยะยาว ท่ีมีการกระจายการลงทนุน้อยกวา่เกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund) 

รายละเอียด : 

กองทนุรวมตราสารแห่งทนุประเภทรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีนําเงินท่ีได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทนุไปลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหุ้น
สามญัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีฐานะการลงทนุสทุธิในหุ้นสามญัเฉล่ียรอบปีบญัชีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65 
ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม นอกจากนี ้กองทนุจะมีการกระจายการลงทนุน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์แและตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด 
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ทัง้นี ้เม่ือสิน้สดุกําหนดระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ลงทุนกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ตามท่ีหน่วยงานท่ีมี
อํานาจตามกฎหมายประกาศกําหนดแล้ว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงประเภทโครงการจากกองทนุรวมหุ้น
ระยะยาวไปเป็นกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ พร้อมทัง้ดําเนินการเปล่ียนช่ือกองทนุรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทกุรายแล้ว 
 
3.5 การลงทนุในตา่งประเทศ  :  ไมมี่การลงทนุในตา่งประเทศ 
 
3.6  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธี อ่ืน  
บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตาม
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักลา่ว  

(ก)   ตราสารแห่งทนุในประเทศ ได้แก่ ตราสาร หรือสญัญา ท่ีเสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สญัญาเป็นนิติบคุคลท่ี
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)   หุ้น 

(2)   หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน หรือของกองทุนรวมอ่ืนท่ีมี
นโยบายการลงทนุในตราสารแหง่ทนุ เช่น กองทนุรวมผสม เป็นต้น 

(3)   ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ น หรือใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้ นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

(3.1)  การลงทนุในตราสารดงักลา่วต้องเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management)  

(3.2)  บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการกนัหรือแยกทรัพย์สนิของกองทนุท่ีมีคณุภาพซึง่มีสภาพคลอ่งในจํานวนท่ีเพียงพอ
ตอ่มลูคา่การใช้สทิธิตามตราสารดงักลา่ว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารนัน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์
ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(4) ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น 

(5) ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารแหง่ทนุตามข้อ 3.6 (ก) (1)(2)(3) หรือ (4)  

ทัง้นี ้การทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ต้องเป็นผู้ลงทนุตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

2) หลักทรัพย์ท่ีให้ยืมต้องเป็นหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ท่ี
ธนาคารแหง่ประเทศไทยทําหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
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3) ใช้สญัญาท่ีมีลกัษณะและสาระสําคัญของสญัญาตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์วา่ด้วยลกัษณะและสาระสําคญัของสญัญายืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ 

4) ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลกัประกนัจากผู้ ยืมตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(ข) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์ ตราสาร หรือสญัญาท่ีเสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สญัญาเป็นนิติ
บคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ 

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

(1.2) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์เป็นผู้ออก 
ซึง่กําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋และเป็นตัว๋เม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เหน็ 

(1.3) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือของ
ผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้วย หรือ 

(ข) อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั อยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment 
grade) ทัง้นี ้โดยการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใต้ช่ือ Standard & Poor หรือ 
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบนัอ่ืนท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเพิ่มเติม 

(2) ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่ 

(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่ 

(ก) ตัว๋เงินคลงั 

(ข) พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(ค) พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทนุเพ่ือการ
ฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ คํา้ประกนั 

(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาลต่างประเทศ 
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ  หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ คํา้ประกนั 

ทัง้นี ้ตราสารภาครัฐตา่งประเทศดงักลา่ว ต้องมีลกัษณะตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  

(2) มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบคุคลทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซือ้
และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย
กําหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่สําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ และ 
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(3) เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ในกรณีท่ีเป็นตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตราสารดงักลา่วต้องเป็นตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของ
ผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดงักลา่วเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ตา่งประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เทา่นัน้ 

(ข) ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอันดับท่ี
สามารถลงทนุได้ (investment grade)  

(ค) ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) ตราสารนัน้ต้อง
มีบริษัทจดัการไมต่ํ่ากวา่ 3 รายเป็นผู้ ซือ้ตราสารดงักลา่วเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ 

(2.3) ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ ซึง่หมายถงึ พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ ท่ีไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้
อนพุนัธ์ ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจํากดั หรือท่ีออกภายใต้ข้อ
ผกูพนัท่ีกําหนดและอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรือท่ีนิติบคุคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก หรือท่ีเป็นหลกัทรัพย์
ท่ีออกใหม่ซึ่งผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผู้ ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมลูค่าท่ีเสนอ
ขายจากผู้ ถือหุ้น  

ทัง้นี ้ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ดงักล่าว ต้องมีลกัษณะตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ตามท่ีระบุไว้ใน 
ข้อ 3.6 (ข) (2.2) วรรคสอง โดยอนโุลม 

(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุ้นกู้ ท่ีไม่ใช่หุ้นกู้
อนพุนัธ์ 

(2.5) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีเสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติ
บคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลา่วไมร่วมถงึหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์ 

(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้หรือของกองทุนรวมอ่ืนท่ีมี
นโยบายการลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดหรือให้ความเหน็ชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น  

(2.7) ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.6 (ข) (1) หรือข้อ 3.6 (ข) (2.1) (2.2) 
(2.3) (2.4) หรือ (2.6) 

ทัง้นี ้การทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่ว ต้องมีลกัษณะตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ตามท่ี
ระบไุว้ในข้อ 3.6 (ก) (5) วรรคสอง โดยอนโุลม 

ในกรณีท่ีตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.6 (ข) เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้องอยู่
ในรูปอตัราดอกเบีย้คงท่ีหรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้ 
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การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัของบุคคลท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.6 (ข) ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้
จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัต้น
เงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 

(ค) ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพดงัตอ่ไปนี ้

(1)  หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศ ซึง่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(1.1)  เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

(1.2)  มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบคุคลทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซือ้
และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย
กําหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่สําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในหุ้นกู้แปลงสภาพดงักล่าวในการเสนอขายครัง้แรก หุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ต้องมีลกัษณะอย่างใด
อยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) หรือ 

(ข) เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีบริษัทจดัการไม่ต่ํากว่า 3 รายเป็นผู้ ซือ้ตราสารดงักลา่วเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุภายใต้การ
จดัการ 

ในกรณีท่ีหุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึง่มีการคํา้ประกนั การคํา้ประกนัดงักลา่วต้องเป็นการคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็ม
จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 

(2) หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในตา่งประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 

(ง) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

(จ) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 

(ฉ) ใบสําคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การลงทนุในตราสารดงักลา่วต้องเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management)  

(2) บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการกนัหรือแยกทรัพย์สินของกองทนุท่ีมีคณุภาพซึ่งมีสภาพคล่องในจํานวนท่ีเพียงพอ
ตอ่มลูคา่การใช้สทิธิตามตราสารดงักลา่ว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารนัน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์
ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(ช) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าหรือตวัแปรเป็นหลกัทรัพย์หรือดชันีกลุ่มหลกัทรัพย์ และ/หรืออตัราดอกเบีย้ และ/หรือ
อนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตกุารณ์ท่ีมีผลต่อการชําระหนีข้องตราสารแห่งหนี ้และ/หรือสินค้าหรือตวัแปรอ่ืนใดท่ีสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(ซ) ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(ฌ) ทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบั (ก) ถงึ (ซ) โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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3.7 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม  :  

บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม 
ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งบางอัตราส่วนการลงทุนหรือทัง้หมดจะไม่เป็นไปตามท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอตัราสว่นการลงทนุท่ีเป็นไปตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กรณีท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะลงทนุให้
เป็นไปตามประกาศท่ีแก้ไขด้วย รายละเอียดอตัราสว่นการลงทนุมีดงัตอ่ไปนี ้ 
 
3.7.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐไทยตามข้อ 3.6 (ข) (2.1) เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดย       
ไม่จาํกัดอัตราส่วน 
 
3.7.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.6 (ข) (2.2) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ใน 
2 อันดับแรก หรือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่จํากัด
อัตราส่วน  

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง เม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ล่วงหน้าซึ่งระบเุวลา
แน่นอน (auto redemption) 
 
3.7.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐตา่งประเทศท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.7.2 หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมี
สินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ ออกหรือผู้ เป็น
คูส่ญัญารายนัน้ ไม่เกนิร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสารนัน้
ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto 
redemption) 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภทท่ีผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญาราย
ดงักล่าวเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ซึ่งกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเหล่านัน้ 
รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 
 
3.7.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ดังต่อไปนี ้ซึ่ง
ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั      
ผู้ คํา้ประกนัหรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทนุ
รายนัน้ไม่เกนิร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

(1)   ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ตามข้อ 3.6 (ข) 

(2) ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ตามข้อ 3.6 (ค) 

(3)   เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 
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(4) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

(5) ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง 

การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง  ให้นบัมลูค่าของทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ดงัต่อไปนี ้ซึง่ธนาคารหรือบริษัทเงินทนุ
รายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 

(1)   ทรัพย์สนิตามข้อ 3.7.5 (1) (2) หรือ (5)  

(2) ทรัพย์สนิตามข้อ 3.7.6 (1)  

ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินฝากในนิติบคุคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูค่าของเงิน
ฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
 
3.7.5 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงัต่อไปนี ้ท่ีบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั    
ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง 
ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไม่เกนิร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(1) ตราสารแห่งทนุในประเทศ ตามข้อ 3.6 (ก) ท่ีบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคู่สญัญา ทัง้นี ้ไม่รวมถึงตราสารแห่งทุน
ของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการให้เหตแุหง่การเพิกถอนหมดไป 

(2) หุ้นท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์สัง่รับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้น
ดงักลา่วอยู่ระหว่างการดําเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้น
สามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน  

(3) ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ ตามข้อ 3.6 (ข) เฉพาะท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment 
grade) ทัง้นี ้ไมร่วมถงึตราสารภาครัฐตา่งประเทศ   

(4) ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตามข้อ 3.6 (ค) ทัง้นี ้เฉพาะท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment 
grade)  

(5) ใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ ตามข้อ 3.6 (ฉ) ท่ีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
(investment grade)  

(6) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.6 (ช) ท่ีคู่สญัญามีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment 
grade) 

(7) ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง ตามข้อ 3.6 (ซ) ท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทนุได้ (investment grade)  

ตราสารแหง่ทนุตาม (1) และตราสารแหง่หนีต้าม (3) มิให้หมายความรวมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีถกูจดัให้เป็นตราสาร
แหง่ทนุตามข้อ 3.6 (ก) (2) หรือตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.6 (ข) (2.6)  

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง  ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินตามข้อ 3.7.6 วรรคท่ี (1) ท่ีบุคคลรายดียวกันเป็นผู้ ออก           
ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ซึ่งกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง
ด้วย 
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3.7.6 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 และข้อ 3.7.5 เพ่ือ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)   การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวซึ่งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือ
คูส่ญัญา ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา
รายนัน้ ไม่เกนิร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(2)   การลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทกุบคุคลท่ีเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไม่เกนิร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

ความในวรรคหนึง่มิให้นํามาใช้บงัคบักบัหน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีจดัตัง้ขึน้ตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 

3.7.7  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ ออก ผู้ สั่งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลัง            
ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุ่มกิจการนัน้ไม่เกินอตัราอย่างใด
อยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1)    ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2)   อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนัน้ ทัง้นี  ้ตัวชีว้ัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ท่ีมีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้  
 
3.7.8 การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ 
หากทรัพย์สินดงักลา่วเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมี
ไว้ซึ่งทรัพย์สินนัน้โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินผลรวมของนํา้หนกั
ของทรัพย์สนิดงักลา่วในตวัชีว้ดัและร้อยละสิบของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอตัราสว่นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.3 
ข้อ 3.7.4 ข้อ 3.7.5 หรือ ข้อ 3.7.6 แล้วแตก่รณี ก็ได้ 
 
3.7.9 ในกรณีของกองทนุรวมท่ีประสงค์จะลงทนุหรือมีไว้ซึง่หุ้น นอกจากอตัราสว่นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7 นีแ้ล้ว บริษัทจดัการ
กองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่หุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม เม่ือรวมกนัทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการ
เป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ต้องไม่ถึงร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ เว้นแต่เป็นการได้มา
เน่ืองจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 
 
3.7.10 บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีบคุคลดงัต่อไปนี ้
เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เป็นจํานวนท่ีมีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ
รวมในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุรวมสําหรับกองทนุรวมท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี 

(1)  ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(2)  ธนาคารพาณิชย์ 
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(3)  บริษัทเงินทนุ 

(4)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(5)  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(6)  สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(7)  ธนาคารตา่งประเทศ 

การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 

(1)  เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุรวม 

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

อตัราสว่นตามวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบกําหนดอายโุครงการของกองทนุรวมท่ีมีอายุ
โครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 
 
3.7.11 ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแห่งหนีท่ี้มีลักษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนท่ี
กําหนดตามข้อ 3.7.10 บริษัทจดัการกองทนุรวมจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วให้มีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 
ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีนัน้ ทัง้นี ้จะคํานวณอตัราส่วนการ
ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วโดยเฉล่ียตัง้แต่วนัแรกของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้จนถึงวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเป็นไปตาม
อตัราสว่นดงักลา่ว 

เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัตามวรรคหนึ่งแล้ว บริษัทจดัการจะรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ของกองทนุรวมทราบ
ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม 
เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏิบติัดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวมแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทจดัการด้วย 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไมส่ามารถปฏิบติัตามวรรคหนึง่ได้ สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ให้บริษัทจดัการเลกิกองทนุรวมนัน้  
 
3.7.12 ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควร เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อนัเน่ืองมาจากปัญหาความผนัผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผนัต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือไมต้่องนําการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลา
ท่ีเกิดความผนัผวนดงักลา่วมารวมคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.10 ได้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีนัน้  
 
3.7.13 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดย
มีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไม่เกนิร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
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3.7.14 ในกรณีของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หน่วยลงทนุเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้ ไมเ่กินอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้

(1) ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของแต่ละกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการอ่ืนเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบ
ดําเนินการ  

(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการอ่ืนเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบ
ดําเนินการ 

หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีจัดตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 เทา่นัน้ แตไ่มร่วมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์   
 
3.7.15 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) เพ่ือเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไม่เกนิมูลค่าความเส่ียงทัง้หมดท่ีกองทนุมีอยู ่ 
 
3.7.16 บริษัทจดัการอาจทําธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนในนามกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 
25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

คําว่า “มลูค่าธุรกรรม” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทนุพึงได้รับจากธุรกรรมการซือ้โดยมี
สญัญาขายคืน จนถงึวนัท่ีมีการคํานวณ 
 
3.7.17 บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง เพ่ือเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุรวม มีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไม่เกนิร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

ความในวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บงัคบักับกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน 
(auto redemption) กองทนุรวมเปิดแบบมีกําหนดระยะเวลา (interval fund) ซึ่งกําหนดช่วงห่างของวนัทําการรับซือ้คืน 
หน่วยลงทนุครัง้ก่อนและครัง้ใหมย่าวกวา่อายขุองตราสารดงักลา่ว หรือกองทนุรวมปิด  
 
3.7.18 บริษัทจดัการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 25 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้การคํานวณมลูค่าธุรกรรมดงักลา่ว บริษัทจดัการจะคํานวณโดยใช้มลูค่าหลกัทรัพย์ท่ี
ให้ยืม รวมผลประโยชน์ท่ีพงึได้รับจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว  
 
3.7.19 ในกรณีท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะท่ีกองทนุเข้าทําธุรกรรม มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดในข้อ 3.7.18 
หากตอ่มาธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจดัการ
จะยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจัดทํารายงานโดยระบุวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและส่ง
รายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มี
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มลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักล่าวไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.20 บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย 
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ ใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ หรือธุรกรรมการ
ให้ยืมหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีของใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นบัมลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิดงักล่าว รวมในอตัราส่วนสําหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักล่าวท่ีกําหนดในข้อ 3.7 นี ้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุได้ลงทนุ
หรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง   

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจไม่นบัมลูค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอตัราสว่นท่ีคํานวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญาท่ีกําหนดตามข้อ 3.7 ก็ได้ 

มลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงท่ีนํามาคํานวณรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึ่งให้มีมลูค่าเท่ากบัมลูค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 

(2) ในกรณีของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ บริษัทจดัการจะคํานวณ
อตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) นบัมลูคา่ท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วมีหน้าท่ีต้องชําระตามตราสารนัน้ รวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่ว 

(ข) นบัมลูค่าของหุ้นท่ีรองรับรวมในอตัราส่วนท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุลงทนุในหุ้นท่ีรองรับ
นัน้โดยตรง ทัง้นี ้มลูค่าของหุ้นท่ีรองรับให้ใช้มลูค่าตามราคาตลาดของหุ้นนัน้ซึ่งคณูกบัค่าเดลต้าของใบสําคญัแสดงสิทธิหรือ
ใบแสดงสทิธิดงักลา่ว แล้วแตก่รณี  

(3) ในกรณีของใบสําคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) นบัมลูคา่ท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วมีหน้าท่ีต้องชําระตามตราสารนัน้รวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่ว 

(ข) นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงรวมในอัตราส่วนท่ีผู้ ออกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนใน
หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้มลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักล่าวให้ใช้มลูค่าตามราคาตลาดของหลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้ซึ่ง
คณูกบัคา่เดลต้าของใบสําคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ 

(4) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์  การนับมลูค่าของของหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมและมลูค่าของธุรกรรมการให้ยืม
หลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามวรรคหนึง่ของ (1) โดยอนโุลม 
 
3.7.21 การคํานวณมลูค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือการคํานวณอตัราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.7.3  
ข้อ 3.7.4 ข้อ 3.7.5 และข้อ 3.7.6 (1) ให้นบัมลูค่าท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าท่ีต้องชําระตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า รวม
คํานวณในอัตราส่วนของบุคคลท่ีเป็นคู่สญัญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสญัญานัน้ในศูนย์ซือ้ขาย
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า บริษัทจดัการไมต้่องคํานวณมลูคา่และอตัราสว่นตามท่ีกําหนดในข้อดงักลา่ว 
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3.7.22 นอกจากการคํานวณตามข้อ 3.7.21 แล้ว บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ออกสนิค้าของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
หรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้คํานวณอตัราสว่นเสมือน
กองทนุลงทนุในสินค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีท่ีการเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้
กองทนุมีความเส่ียงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า โดยให้ใช้มลูค่าตาม
ขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) เป็นมลูคา่ท่ีใช้ในการคํานวณเว้นแตใ่นกรณีท่ีเป็นสญัญาออปชนั  

บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของสญัญาออปชนั 
 
3.7.23 ในกรณีท่ีการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝงเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมี
ความเส่ียงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า บริษัทจดัการจะคํานวณ
อตัราสว่นท่ีผู้ออกสนิค้าของตราสารดงักลา่ว หรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third 
party) โดยให้คํานวณอตัราส่วนเสมือนกองทนุลงทนุในสินค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้ให้ใช้มลูค่าของตราสารดงักล่าวเป็นมลูค่าท่ีใช้
ในการคํานวณ 
 
3.7.24 ในกรณีท่ีตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงมีข้อกําหนดท่ีอาจมีผลให้กองทุนได้รับชําระหนีเ้ป็น
ทรัพย์สิน บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าของทรัพย์สินดงักล่าวรวมในอตัราส่วนท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 ข้อ 3.7.5 
และข้อ 3.7.6 (1) แล้วแต่กรณี ในทนัทีเสมือนกองทนุได้ลงทนุในทรัพย์สินนัน้แล้ว เว้นแต่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.23 ให้ปฏิบติั
ตามข้อ 3.7.23 แทน 
 
3.7.25 ในการคํานวณอตัราส่วนตามข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 ข้อ 3.7.5 และข้อ 3.7.6 (1) บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีท่ีทรัพย์สินดงักลา่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ออก
ทรัพย์สนิหรือผู้ ท่ีเป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว หรือคํานวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั แล้วแตก่รณี ก็ได้  

(2) ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบคุคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะเลือก
คํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้  

ทัง้นี ้การคํานวณอตัราส่วนท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัตามวรรคหนึ่ง จะทําได้ต่อเม่ือบุคคลดงักล่าวได้ 
ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิด
ของผู้สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข  
 
3.7.26 ในกรณีของกองทนุรวมเปิดท่ีกําหนดวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุวนัทําการ(daily redemption fund) กองทนุรวม
เปิดแบบมีกําหนดระยะเวลา (interval fund) ท่ีกําหนดวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุครัง้ก่อนและครัง้ใหม่ห่างกนัน้อยกว่า 15 วนั 
หากการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงท่ีมิใช่หุ้ นกู้ อนุพันธ์ของกองทุนดังกล่าวเกิน
อตัราส่วนท่ีกําหนดตามข้อ 3.7.17 โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ตราสารมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง 
ตราสารดังกล่าวให้มีมลูค่ารวมกันทัง้สิน้ไม่เกินอัตราส่วนตามข้อดังกล่าวภายใน 30 วนันับแต่วันท่ีตราสารนัน้มีมลูค่าเกิน
อตัราสว่นท่ีกําหนด  
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3.7.27 ในกรณีท่ีกองทนุมีสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทใดตามสดัสว่นจํานวนหุ้นท่ีกองทนุถืออยู่ (right issue) หากการ
ใช้สิทธินัน้จะเป็นเหตุให้กองทุนลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าวมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีกําหนดในข้อ 3.7 นี ้ 
บริษัทจดัการอาจซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามอตัราส่วนท่ีเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว ทัง้นี ้เฉพาะ
ภายในช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัแรกท่ีผู้ ถือหุ้นหมดสทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้  
 
3.7.28 ในกรณีท่ีตราสารแห่งทนุ ตราสารแห่งหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นท่ีกําหนดในข้อ 3.7 นี ้หากตอ่มาตราสารแหง่ทนุ ตราสารแหง่หนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุนัน้ 
มีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยเหตุดงัต่อไปนี ้บริษัทจัดการจะดําเนินการแก้ไขอตัราส่วนให้เป็นไปตามท่ีกําหนดภายใน 
30 วนันบัแต่วนัท่ีมีการประกาศให้ทราบถึงเหตดุงักล่าว เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผนัจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(1) ตราสารแหง่ทนุ นัน้ในเวลาตอ่มาเป็นตราสารแหง่ทนุของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่างแก้ไขการดําเนินการให้เหตแุห่ง
การเพิกถอนหมดไป หรือถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

(2) ตราสารแหง่หนีห้รือตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ถกูปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ  
 
3.7.29 ภายใต้บงัคบัข้อ 3.7.26 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกิน
อตัราสว่นท่ีกําหนดในข้อ 3.7 นี ้หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน บริษัทจดัการจะ
ยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันท่ี
ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนด พร้อมทัง้จัดทําสําเนารายงานดงักล่าวไว้ท่ี
บริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.30 ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุรวม เม่ือรวมกนัทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนได้ 

(2)   งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราส่วนการลงทนุดงักล่าว เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดย
ได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 

(3)   กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่ว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้ บริษัทจดัการจะดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซือ้โดยการ
ลดสดัส่วนการถือหุ้น หรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือย่ืนคําขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ ทัง้นี ้การลด
สดัส่วนการถือหุ้นดงักล่าว บริษัทจดัการจะลดสดัส่วนตามสดัส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีแต่ละกองทนุได้มาจากการ
รับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 
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3.7.31 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีกําหนดใน 
ข้อ 3.7 นี ้หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าว โดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.11 ข้อ 3.7.19 ข้อ 3.7.26 ข้อ 3.7.27  
ข้อ 3.7.28 ข้อ 3.7.29 และข้อ 3.7.30 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม  
บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันท่ี
ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ีทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีกําหนด พร้อมทัง้จัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ท่ี 
บริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.32 ข้อจํากดัการลงทนุข้างต้นจะไมนํ่ามาใช้บงัคบักองทนุเปิดท่ีปรากฏเหตตุามหวัข้อ “การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม” 
และบริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุตามหวัข้อ “การดําเนินการของบริษัทจดัการ เม่ือเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม”  
 
4.  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล :    

      ไมจ่่าย                                             จ่าย 

หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว มีนโยบายท่ีจะไมจ่่ายเงินปันผล  

 
5.  การรับชาํระหนีเ้พื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอ่ืน :  

หากมีการผิดนดัชําระหนีห้รือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนทัง้ท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีท่ีผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้าม
สทิธิเรียกร้องผิดนดัชําระหนี ้ดงันี ้ 
 
5.1  กรณีท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
 
5.1.1 เม่ือมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันท่ีบริษัทจัดการได้บันทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้ มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนี ้ 
 
5.1.2  เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการจะไม่นําทรัพย์สินดงักลา่วและเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จาก
การรับชําระหนี ้มารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีใ้นโอกาส
แรกท่ีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั เว้นแต่กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิในเงินได้
สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีต้กลงรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักล่าวแทนเงิน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนดโดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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ในระหว่างท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนัน้ได้ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ท่ี
ได้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้  
 
5.1.3 เม่ือมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะเฉล่ียเงินได้สทุธิ
จากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีคื้นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ี
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการเฉล่ียเงินคืนไปยงัสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการ
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้เฉล่ียเงินคืน เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉล่ียเงิน
คืนเป็นอยา่งอ่ืน  
 
5.1.4  เม่ือมีการบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ตอ่มาปรากฎวา่กองทนุรวมได้รับชําระหนีต้าม 
ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนโุลม  
 
5.2  กรณีท่ีบริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
 
5.2.1  ก่อนการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตผุล
วา่ในขณะนัน้การรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมากกวา่การถือหรือมีไว้ซึง่ตราสารแห่งหนี ้
หรือสทิธิเรียกร้องนัน้  

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะระบุรายละเอียดเก่ียวกบั
ทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมจะได้จากการรับชําระหนี ้มลูค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตผุลและความจําเป็นใน
การรับชําระหนี ้ 
 
5.2.2  เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการจะนําทรัพย์สินดงักลา่วมารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพ่ือใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกบั
ทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้ 

(1)  กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วต่อไปเพ่ือ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้  

(2)  กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทนุรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดงักล่าวใน
โอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างท่ีบริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว  

ในกรณีท่ีมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
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5.3  ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องจะไมส่ามารถชําระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการกองทนุ
รวมจะดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยทุกรายท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ วันท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ ออกตราสารแห่งหนี ้     
หรือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องจะไมส่ามารถชําระหนีไ้ด้ เป็นผู้ มีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิอ่ืนท่ีได้จากการรับชําระหนีก็้ได้   

ทัง้นี ้ในการดําเนินการดงักล่าว  บริษัทไม่ต้องนําตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้มารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวม 

เง่ือนไขเพิ่มเติม :  

-  บริษัทจัดการจะรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนทัง้ท่ีเป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพ่ือกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีท่ีผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้าม
สิทธิเรียกร้องผิดนดัชําระหนี ้และ/หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้องกบัการรับชําระหนีด้้วยหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอ่ืนของกองทนุ ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรม การกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม 
ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้ โดยถือว่าได้รับ
ความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

- ในการเฉล่ียเงินคืนในแต่ละครัง้ตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จาก
การรับชําระหนีไ้มคุ่้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิจากทรัพย์สิน
ท่ีได้จากการรับชําระหนีด้งักลา่วไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะคุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ 
ทัง้นี ้หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีน้ัน้ไม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืนบริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ี
ได้จากการรับชําระหนีด้งักลา่วมารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมก็ได้  

 
6. ช่ือ ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่ เก็บรักษา
ทรัพย์สินของกองทุนรวม :  
 
6.1. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ช่ือ  :  ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

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

หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีมีคณุสมบติัเป็นไปตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคณุสมบติัของผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม 
 
6.2. เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

บริษัทจดัการจะเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทัง้หมดดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก่อน  
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(1) เม่ือบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยบอกกลา่วให้
อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 90 วนั  

(2) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้ตกลงไว้ผู้ดแูลผลประโยชน์
หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั  

 (3) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการจดัการโครงการหรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือกรณีอ่ืนใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ ดูแลผลประโยชน์ไม่
สามารถตกลงท่ีจะแก้ไขเปล่ียนแปลงสญัญา ให้สอดคล้องกบักฎหมาย และประกาศดงักลา่ว ทัง้นี ้ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว มีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าท่ีดงักล่าวต่อไป 
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่าวให้บริษัทจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  

(4) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน 
หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุเรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  

(5) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคณุสมบติัข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบติัของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีบริษัทจัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขดงักล่าวให้สํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 3 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีได้แก้ไขเสร็จสิน้  

ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาต
เปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดั
จากวนัท่ีครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเม่ือได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
แล้วบริษัทจดัการจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมแ่ทนโดยพลนั ทัง้นี ้เว้นแตสํ่านกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์จะสัง่เป็นอยา่งอ่ืน  

(6) ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์นําข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการกองทนุ หรือข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุไปเปิดเผย 
หรือใช้ในทางท่ีก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายตอ่กองทนุหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการ
สามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี ้ การบอกเลิกสญัญาจะต้องบอกกลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบ
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 15 วนั  

(7) กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เน่ืองจากพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทนุต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์ ดงันัน้ ใน
กรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลงตามข้อ 6.2 “เง่ือนไขการเปลี่ยนผู้ดแูลผลประโยชน์” ผู้ดแูลผลประโยชน์นัน้ต้อง 
ทําหน้าท่ีดแูลผลประโยชน์ของกองทนุต่อไปอย่างสมบรูณ์จนกว่าการจดัการโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้หมดของกองทนุนัน้
ตลอดจนถึงการดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็นเพ่ือให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ ดูแล
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ผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิน้ และผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าท่ีได้ทนัทีเว้นแต่บริษัทจดัการหรือผู้ มีอํานาจ
ตามกฎหมายจะมีคําสัง่เป็นอยา่งอ่ืน  
 
6.3. สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิกองทนุรวม :  

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

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

และ/หรือ ท่ีบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในประเทศต่างๆ หรือท่ีผู้ดแูล
ผลประโยชน์ท่ีบริษัทจดัการจะแตง่ตัง้ขึน้  
 

7.  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี :  

ช่ือ  :  นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือ นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ หรือ นายเทอดทอง เทพมงักร 
หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ หรือ นายวิชยั รุจิตานนท์ หรือ นายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ หรือ นางสาว ชมภนูชุ  แซแ่ต้  
หรือนายไกรสทิธ์ิ ศิลปมงคลกลุ 

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ หรือนายวิชยั รุจิตานนท์ 

บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากดั  
เลขท่ี 100/72 ชัน้ 22 อาคารวอ่งวานิช  
ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
โทรศพัท์ 0-2645-0107 - 9 โทรสาร 0-2645-0110 - 2  

หรือ นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือ นายเทอดทอง เทพมงักร หรือ นางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้ หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ 
นายบรรจง พิชญประสาธน์ หรือ นายไกรสทิธ์ิ ศิลปมงคลกลุ  

บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

หรือบคุคลอ่ืนท่ีได้รับความเหน็ชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 

8.  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทนุ :  

ช่ือ  :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

ท่ีอยู ่ :  ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33 
ถนนสาทรใต้  แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2 786-2222   โทรสาร 0-2786-2377 
www.uobam.co.th 
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หรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลกัทรัพย์ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบ 
 

9. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจาํหน่าย :  

ไมมี่  
 

10.  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนใน
ภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนให้สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบทุกครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน
เพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้ให้ความเห็นชอบเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนของกองทุน โดย
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีได้รับการแตง่ตัง้จะต้องปฏิบติังานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยูก่่อนแล้ว  

 

11. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน :  

ไมมี่  

หมายเหต ุ:  

บริษัทจดัการอาจแตง่ตัง้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทนุ ให้เป็นท่ีปรึกษาการลงทนุของบริษัทจดัการหรือกองทนุเพ่ือให้
คําแนะนําในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุและการบริหารจดัการกองทนุ เพ่ือให้บริหารจดัการกองทนุเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ท่ีปรึกษาการลงทนุท่ีบริษัทจดัการอาจจะแต่งตัง้ขึน้ดงักล่าวนัน้ จะไม่มีอํานาจ
ควบคมุการดําเนินงานของบริษัทจดัการแต่อย่างใด โดยเม่ือบริษัทจดัการแต่งตัง้ท่ีปรึกษาการลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการแจ้งช่ือท่ีปรึกษาการลงทนุดงักลา่วไปยงัสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ไป 

 

12.  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน :  

ไมมี่  

หมายเหต ุ:  

บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ท่ีปรึกษากองทนุ อาทิเช่น ผู้ เช่ียวชาญด้านธุรกิจและการลงทนุ ผู้ เช่ียวชาญด้านกฎหมาย ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านการบริหารความเส่ียง เป็นต้น ให้เป็นท่ีปรึกษาของกองทนุตลอดจนให้คําแนะนําในเร่ืองต่างๆ แก่กองทนุ เพ่ือให้การบริหาร
จดัการกองทนุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ท่ีปรึกษากองทุนท่ีบริษัทจัดการอาจจะแต่งตัง้ขึน้
ดงักลา่วนัน้ จะไม่มีอํานาจควบคมุการดําเนินงานของบริษัทจดัการแต่อย่างใด โดยเม่ือบริษัทจดัการแต่งตัง้ท่ีปรึกษากองทนุ
แล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งช่ือท่ีปรึกษาดงักล่าวไปยงัสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ตอ่ไป 
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13. การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  
 

13.1.  วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และวนัเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทนุ  
 
13.1.1 วิธีการขอรับหนังสือชีช้วน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน และคู่มือภาษีเก่ียวกับการลงทุนใน
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว 

ผู้สนใจลงทนุในหน่วยลงทนุของ “กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว” สามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลู
สําคญั หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และคู่มือภาษี - กองทนุรวมหุ้น
ระยะยาว ได้ท่ีบริษัทจดัการ ผู้จดัจําหน่าย (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ตามวนั เวลา ทําการตามปกติ
ของธนาคารพาณิชย์ไทย ทัง้นี ้ตัง้แต ่27 ตลุาคม 2547 เป็นต้นไป   
 
13.1.2 วนัเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะทําการเปิดให้มีการจองซือ้หน่วยลงทนุ “กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว” ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2547 
ถงึวนัท่ี 20 ตลุาคม 2547 ระหวา่งเวลา 8.30 น. ถงึเวลา 15.30 น.  
 
13.2. วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
 
13.2.1 การกําหนดราคาขายหรือราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

ราคาขายหน่วยลงทนุ   =    10 บาท + คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
 
13.2.2 วิธีการเสนอขายหรือสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

(1) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแต่ละรายสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ ผู้จดัจําหน่าย (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ตามวนัเวลา ท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน โดยจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็น มลูค่าไม่ต่ํากว่า 10,000 บาท 
(หนึง่หม่ืนบาท) [เป็นมลูคา่ท่ีรวมคา่ธรรมเนียมแล้ว (ถ้ามี)] 

(2) ผู้สัง่ซือ้จะต้องชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุและคา่ธรรมเนียมจนเตม็ตามจํานวนท่ีซือ้ให้แก่บริษัทจดัการ ผู้จดัจําหน่าย หรือ 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทุน และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้
ถกูต้องครบถ้วนชดัเจน     

(3) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อกําหนด กฎระเบียบ และภาษี  
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุเอง 

(4) สําหรับผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ กบับริษัทจดัการ จะต้องเปิดบญัชี
กองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อน 
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ทัง้นี ้ในการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวเป็นครัง้แรก บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
จะจดัให้มี / แจกจ่ายคู่มือภาษี – กองทนุรวมหุ้นระยะยาวให้กบัผู้ลงทนุซึง่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องศกึษาและปฏิบติัตามเพ่ือให้
ได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุในกองทนุ 
 
13.3.  การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

(1) ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสั่งซือ้ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ ตั๋วแลกเงิน
ธนาคาร หรือคําสัง่หกับญัชีธนาคาร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีด
คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือบญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนี ้โดยระบช่ืุอ ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้สัง่ซือ้ลงบน
ด้านหลงัของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดตอ่และเพ่ือผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

กรณีสัง่ซือ้ด้วยวิธีอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีให้บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาการเสนอขาย
ครัง้แรกจะสิน้สดุลง  

(2) หลงัจากท่ีบริษัทจดัการ ผู้จดัจําหน่าย หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ พร้อมทัง้เงินค่า
ซือ้หน่วยลงทุนจากผู้สัง่ซือ้แล้ว บริษัทจัดการ ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะออกสําเนาใบคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน  

(3) ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคารซึง่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ในวันท่ีสั่งซือ้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวันทําการท่ี
สามารถเรียกเก็บเงินได้  

ในกรณีท่ีวันทําการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้นัน้เป็นวัน และ/หรือ เวลาท่ีล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว    
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้นัน้ 

ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ หรือตัว๋แลกเงินธนาคารดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สัง่ซือ้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้นัน้  

(4)  ในการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระค่าหน่วยลงทนุด้วยเงินจนเต็มค่า จะหกักลบลบหนีก้บั
บริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนรวมหนึ่งเพ่ือซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนท่ี
บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ บริษัทจดัการอาจดําเนินการให้มีการหกักลบลบกนัก็ได้  

(5)  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวน แล้วจะเพิกถอนการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือขอคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนมุติัจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

(6) บริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้ เพ่ือการนี ้ซึ่ง
ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักลา่วทัง้หมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ  
 
13.4.  การจดัสรรหน่วยลงทนุ  

(1)  บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนตามท่ีสั่งซือ้และได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนแล้ว ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบใุนคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจํานวนเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับชําระ บริษัทจดัการจะ
จดัสรรหน่วยลงทนุให้ตามจํานวนเงินท่ีได้รับชําระเป็นเกณฑ์  
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ยกเว้นในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลให้จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทนุของโครงการตามท่ี
ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่        
ผู้สัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ “จองซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัท่ีได้รับการสัง่ซือ้และเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวน ในกรณีท่ีมีการ
สัง่ซือ้ในวนัเดียวกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะจดัสรรตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ซือ้
ให้แก่ผู้ ซือ้  

(2)  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุหรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรร
หน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า  

(3)  สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้ใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ โดยนายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ/ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษีให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วนัทําการนับแต่วนัทําการถัดจากวนัปิดการเสนอขาย
หน่วยลงทนุครัง้แรก 
  
13.5. การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีตา่ง ๆ ภายใต้เง่ือนไขท่ีกําหนดดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในการเสนอขายนัน้ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น นอกเหนือจาก
กรณีตาม (2) ข้างลา่ง  

บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดส่งเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนคืนให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทุนโดยการโอนเงินหรือชําระเป็นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะให้แก่ผู้สัง่ซือ้ภายใน 1 เดือนนบัตัง้แตว่นัทําการถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกตามสดัสว่น
ของเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ อนึ่ง สําหรับดอกเบีย้และหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
(ถ้ามี) บริษัทจดัการจะนํารวมเข้าเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ  

(2) กรณีท่ีบริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายเน่ืองจากไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ลงทนุได้ถงึ 35 ราย     

บริษัทจดัการจะดําเนินการจดัสง่เงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุคืนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการจําหน่าย
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) โดยการโอนเงินหรือชําระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้สัง่ซือ้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดงักลา่วได้อนัเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะชําระดอกเบีย้ 

ในอตัราท่ีคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด โดยเร่ิมนับตัง้แต่วันท่ีครบกําหนดเวลานัน้ 
จนถึงวนัท่ีบริษัทจดัการชําระเงินค่าจองซือ้จนครบถ้วน ทัง้นี ้เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผนั สัง่
การเป็นอยา่งอ่ืน 
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13.6. เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  

ก) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือ ระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้หมดหรือบางส่วน ใน กรณีใดกรณีหนึ่ง
ดงัตอ่ไปนี ้:-  

(1)  กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยรายใดรายหนึ่ง อาจมีผลทําให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ๆ ถือหน่วยลงทุน
มากกวา่ร้อยละ 5.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

(2) กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกวา่จํานวนหน่วยลงทนุของโครงการตามท่ี
ได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

(3)  กรณีเอกสารหรือข้อมลูท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง หรือไมค่รบถ้วน  

(4)   กรณีบริษัทจดัการเกิดข้อสงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมโ่ปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น  

(5) บริษัทจดัการอาจขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในบางกรณีตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ี
บริษัทจดัการเหน็วา่เป็นประโยชน์ต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการ
บริหารกองทนุหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
และ ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการเป็นหลกั  

ข) บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ศกึษา เข้าใจ และยินดีท่ีจะปฏิบติัตามนโยบาย รายละเอียด วิธีการ เง่ือนไขต่าง 
ๆ ท่ีกําหนดในโครงการ และคู่มือภาษี – กองทนุรวมหุ้นระยะยาวนีแ้ล้ว และเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ผู้ลงทนุมี
หน้าท่ีต้องปฏิบติัตาม หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการลงทนุท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร ซึ่งสามารถศกึษาได้จากคู่มือ
ภาษี – กองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
 
13.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการมาก่อนจะต้องเปิดบญัชีกองทนุ 
และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือบญัชีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบ สง่ให้บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจนครบถ้วน  

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี มีดังนี  ้: (บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ี
เหน็สมควร) 

(1) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง และ/หรือ 

(2) สําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง และ/หรือ 

(3) สําเนาเอกสารแสดงตนอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร และ/หรือ 

(4) สําเนาบตัรประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง 
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14.  การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

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

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

อนึ่ง การลงทนุในกองทนุเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนัน้ ผู้สัง่ซือ้ หรือผู้ลงทนุมีหน้าท่ีต้องปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์  
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากรด้วย (รายละเอียดสามารถศกึษาได้จากคูมื่อภาษี-กองทนุรวมหุ้นระยะยาว)  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทํารายการซือ้/ขายคืน/สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ ระหวา่งเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทัง้นี ้การทํา
รายการภายในเวลาท่ีกําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการนัน้ ทัง้นี ้การทํารายการภายหลงัเวลาท่ีกําหนด จะถือเป็น
รายการของวนัทําการถดัไป  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานท่ีปรากฏอยู่ท่ี 
บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้ 

อนึ่ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ่ม/ลด วนั เวลา วิธีการ หรือ หยดุ/เล่ือนการส่งคําสัง่ซือ้/ขาย
คืน/ สบัเปล่ียน และ/หรือการส่งคําสัง่ซือ้/ขายคืน/สบัเปล่ียนล่วงหน้าเป็นการชัว่คราว/ถาวร ซึ่งหากเป็นกรณีท่ีบริษัทจดัการ
ทราบหรือรู้เหตลุว่งหน้า บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนมีการปรับเปล่ียน อย่างไรก็ดี 
หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น  เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง หรือ
สถานการณ์การลงทนุไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยเร็วท่ีสดุ โดยประกาศไว้ ณ 
สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 

14.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และราคาขายหน่วยลงทนุ 
 
14.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก 

ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ียังไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ จะต้องเปิดบัญชีกองทุน  
และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 14.6 “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” แนบ และจะต้องกรอก
รายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําขอใช้บริการอ่ืน ๆ ให้ครบถ้วนชดัเจน 

ทัง้นี ้ในการเปิดบญัชีเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวเป็นครัง้แรก บริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน (ถ้ามี) จะจดัให้มี / แจกคูมื่อภาษี – กองทนุรวมหุ้นระยะยาวให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องศกึษาและ
ปฏิบติัตามเพ่ือให้ได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุในกองทนุ 
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14.2.2 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

-ไมกํ่าหนด – 

ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้ป็นครัง้แรก ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้เป็นมลูค่าไม่ต่ํากว่า 2,000 บาท (สองพนับาท) หรือ
ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะลดหย่อน หรือยกเว้นมลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของ
บริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการ
และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(1) ราคาขายหน่วยลงทนุ  

ราคาขายหน่วยลงทนุ  =  มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ  

บวกด้วย  สว่นตา่งคา่ขายหน่วยลงทนุ (Subscription Spread) (ถ้ามี)  

บวกด้วย  คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) (ถ้ามี)  

การกําหนดราคาหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายหลงัจากท่ีมีการปิดการเสนอขายครัง้แรกไปแล้ว บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ 
ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้จะได้รับ ซึ่งจะเป็นมลูค่า
หน่วยลงทนุ และราคาขายหน่วยลงทนุท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(2) วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และคูมื่อภาษี – กองทนุรวมหุ้นระยะยาว 

ผู้สนใจลงทนุสามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญั และ/หรือใบ
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และคู่มือภาษี – กองทุนรวมหุ้นระยะยาว และ/หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ได้โดยผ่านบริษัทจดัการ หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ (www.uobam.co.th) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามวนัและเวลาทําการของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือวิธีอ่ืนใดท่ี
บริษัทจดัการกําหนด 

 
14.2.3 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นช่องทางท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือสํานกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) สําหรับมลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ และจํานวนเงินสงูสดุต่อครัง้ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือ
ชีช้วน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการประกาศกําหนดเพิ่มเติม ทัง้นี ้การทํารายการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
และ/หรือสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเคร่ืองโทรสาร หรือวิธีอ่ืนใด ท่ีบริษัทจัดการ
ประกาศกําหนด อาทิเช่น 

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

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



  

 
กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว 31 

 

- บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) หรือ 

- บริการซือ้ผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์  

ซึ่งวิธีการหรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุก
ช่องทาง ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสอบถามเพิ่มเติม และขอคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือ
สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้นี  ้ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถศึกษา
รายละเอียด ข้อกําหนด และเง่ือนไขต่างๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือท่ีบริษัทจัดการได้ประกาศ
เพิ่มเติม เช่น ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบญัชีกองทนุหรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุมา
ก่อน และ/หรือได้รับอนมุติัการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหกับญัชีเงินฝากอตัโนมติัของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดงักลา่ว ซึง่จะ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ 
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเร่ิม / หยุดการให้บริการ ทัง้นี ้จะติดประกาศ ณ สถานท่ีทําการของ 
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
14.3 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  
 
14.3.1 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
หรือชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งสามารถชําระผ่าน 2 ช่องทางหลกั คือ ผ่าน
เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ และผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์กิง้ (Telephone Banking) และ
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ (Internet Banking) หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการประกาศกําหนด โดยวิธีการให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้
ในคูมื่อการใช้บริการ 
 
14.3.2 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระเงินคา่ซือ้ครัง้เดียวเตม็จํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ คําสัง่หกับญัชี
ธนาคาร ชําระผ่านบตัรเครดิต หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อม
เฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนี ้ โดยระบช่ืุอ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์
ของผู้สัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดตอ่และเพ่ือผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
 
14.3.3  ในการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระค่าหน่วยลงทนุด้วยเงินจนเต็มค่า จะหกักลบลบหนี ้
กบับริษัทจดัการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหนึ่งเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอ่ืนท่ี
บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการหรือกองทนุรวมเดียวกนั บริษัทจดัการอาจดําเนินการให้มีการหกักลบลบกนัก็ได้  
 
14.3.4 ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีอ่ืนใดท่ีมิใช่เงินสด เช่น  

-  เช็ค ดราฟต์ หรือผ่านบตัรเครดิต บริษัทจดัการจะถือว่าวนัท่ีระบใุนใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือวนัท่ีบริษัทจดัการ
ได้รับรายงานการซือ้หน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) เป็นวันท่ีสั่งซือ้หน่วยลงทุน โดย 
บริษัทจดัการจะต้องทราบผลการเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
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ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ หรือการชําระผา่นบตัรเครดิตดงักลา่วไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธิท่ีจะระงบั และ/หรือยกเลกิ และ/หรือเล่ือนวนัสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไปเป็นวนัเดียวกนักบัวนัท่ีเรียกเก็บเงินได้   

- กรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และ/หรือกองทนุเปิด 
ไทย เทรเชอรี และ/หรือกองทนุอ่ืนใดภายใต้การบริหารจดัการ (กองทนุต้นทาง) มาเข้ากองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว 
(กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะถือว่าวันท่ีระบุในใบคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นวันท่ีสั่งซือ้หน่วยลงทุน และ 
บริษัทจัดการจะนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางมาชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี ้ภายใน 2 วัน 
ทําการนบัแตว่นัท่ีท่ีระบใุนใบคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
 
14.3.5  บริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนี ้
ซึง่ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักลา่วทัง้หมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 
 
14.4. การจดัสรรหน่วยลงทนุ 
 
14.4.1 การเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วจะทําในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุจํานวนนัน้  
โดยบริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีสัง่ซือ้ และได้ชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็ตามจํานวนแล้ว  

อนึ่ง ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบุไว้ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจํานวนเงินท่ีบริษัทจัดการได้รับชําระบริษัทจัดการจะ
จดัสรรหน่วยลงทนุให้ตามจํานวนเงินท่ีได้รับชําระเป็นเกณฑ์  

ยกเว้น :-  

-  ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุ เกินกว่าจํานวนหน่วยลงทนุของโครงการ
จดัการกองทนุท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในกรณีดงักลา่วบริษัทจดัการ
จะจดัสรรตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุท่ีสามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยบริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้
โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัท่ีได้รับการสัง่ซือ้และเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวน ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้ใน
วนัเดียวกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจัดการจะจดัสรรตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ซือ้ให้แก่     
ผู้สัง่ซือ้  
 
14.4.2 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ หรือของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือ
ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่
บางสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ ซือ้หน่วยทราบลว่งหน้า  
 
14.4.3 ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบไุว้ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมต่รงกบัจํานวนเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับชําระจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ตามจํานวนเงินท่ีได้รับชําระเป็นเกณฑ์ 

 
14.4.4 สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
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14.5 การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบีย้เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่าย เฉพาะผู้สัง่ซือ้ 
ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัทําการขายหน่วยลงทนุ ตามสดัสว่นของเงินค่าซือ้หน่วย ลงทนุ อนึ่ง สําหรับดอกเบีย้และ
หรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) บริษัทจดัการจะนํารวมเข้าเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุ 
 
14.6. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  

เอกสารประกอบการเปิดบญัชีมีดงันี ้เว้นแต่บริษัทจดัการยินยอมผ่อนผนัให้เป็นกรณีไป : (บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการ
พิจารณาจากเอกสารหลกัฐานอ่ืน ๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามท่ีเหน็สมควร)  
 
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 พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง
โดยผู้ มีอํานาจลงนาม 

(3) สําเนาบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) ในกรณีบริษัทจํากดั หรือหลกัฐานอ่ืนท่ีแสดงรายช่ือผู้ เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ เป็น
เจ้าของนิติบคุคล ทัง้นี ้ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม 

(4) ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม 

(5) สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 

(6) สําเนาหนงัสือรับรองของบริษัท หนงัสือมอบอํานาจ ประกาศ คําสัง่ ระเบียบภายใน หรือเอกสารหลกัฐานในการแต่งตัง้
บคุคลผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลนัน้ๆ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม 

(7) สําเนาหนงัสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีท่ีมีการมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนกระทําการแทน พร้อมสําเนาบตัรประชาชน
ผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ อนึง่หากหนงัสือมอบอํานาจเป็นฉบบัสําเนา ฉบบัสําเนาดงักลา่วจะต้องลงนามรับรองโดยผู้
มอบอํานาจด้วย 

(8) สําเนาสมดุเงินฝากท่ีมีช่ือและเลขท่ีบญัชี พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม 

หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการอาจกําหนดเพิ่มเติม 
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14.6.3 กรณีเป็นบคุคล และ/หรือนิติบุคคลประเภทอ่ืน ๆ เช่น คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียนนิติบุคคลท่ีมีกฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรือองค์กรอิสระ ฯลฯ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการขอเอกสารอ่ืนใดเพิ่มเติม/ทดแทน ตามท่ีเหน็สมควร 
 
14.7 เง่ือนไขการซือ้หน่วยลงทนุ  
 
14.7.1  บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา และยินดีท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ  
และ/หรือหนงัสือชีช้วน รวมถึงคู่มือภาษี – กองทนุรวมหุ้นระยะยาวแล้ว และเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ผู้ลงทนุมี
หน้าท่ีต้องปฏิบติัตาม หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการลงทนุท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร ซึ่งสามารถศกึษาได้จากคู่มือ
ภาษี – กองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
 
14.7.2 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจดัสง่เอกสาร ข้อมลู หรือรายงาน
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร 
ข้อมลู หรือรายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จดัส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
บริษัทจดัการ หรือ การจดัสง่ข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจดัสง่ให้ในรูปแบบข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน 
หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้สําหรับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุท่ี
ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอ่ืนใด ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุตามปกติได้ 

อนึ่ง กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมลู หรือรายงานต่างๆ เก่ียวกบักองทนุตามวิธีใดวิธีหนึ่ง
ข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัส่งเอกสาร ข้อมลู หรือรายต่างๆ ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีท่ีได้แสดงความจํานงไว้
เท่านัน้ จนกว่าจะมีคําสัง่เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมลูเก่ียวกบั
กองทนุครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงไว้กบับริษัทจดัการ 
 
14.7.3 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอน
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือขอคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนมุติัจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 
14.7.4 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อกําหนด กฎระเบียบ และภาษี
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุเอง 
 
14.7.5 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบั การสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุให้แก่ US Person 
 
14.7.6  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้หมดหรือบางส่วน และ/หรือปฏิเสธท่ี
จะให้คําแนะนําการลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้:-  

(1)  กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยรายใดรายหนึ่ง อาจมีผลทําให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ ๆ ถือหน่วยลงทนุ
มากกวา่ร้อยละ 5.0 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
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(2)  กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวนเงินทนุของโครงการตามท่ีได้รับ
อนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    

(3)   กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความเป็น
จริง และ/หรือไมค่รบถ้วน 

(4) กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความเป็น
จริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทัง้ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกําหนดของบริษัทจัดการ 
อาทิเช่น ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุปฏิเสธท่ีจะให้ข้อมลูหรือให้ข้อมลูท่ีไม่ครบถ้วน เพ่ือประกอบการให้คําแนะนําท่ีสอดรับกบัระดบั
ความเส่ียงของกองทุนรวม  และ/หรือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุประสงค์จะลงทุนในกองทนุท่ีมีระดบัความเส่ียงสงูกว่าระดบัความ
เส่ียงท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุยอมรับได้ และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ยินยอม/ไม่ให้คํายืนยนัรับทราบถึงระดบัความเส่ียงท่ีเพิ่มขึน้
จากการลงทนุในกองทนุดงักล่าว และ/หรือกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้นําส่งเอกสารหลกัฐานประกอบการซือ้หน่วยตามท่ี
กําหนด เป็นต้น 

(5) กรณีท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพนักบั 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เป็นบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพนักบัการฟอกเงินหรือการก่อการ
ร้าย หรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสยั/ถูกดําเนินคดี และ/หรือ เป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือ
ผู้กระทําผิด (Black List) จากเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีขององค์กรกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองดงักลา่ว   

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

(7) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจัดการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีท่ีการสัง่ซือ้ 
หน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรักษา
ผลประโยชน์โดยรวมของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ
เป็นหลกั  

(8) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุทัง้หมดทกุรายการและยกเลิกการขาย
หน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกนีห้ากคาดการณ์ได้ว่า การจดัตัง้และ/หรือการลงทนุของกองทนุ ณ ขณะนัน้ๆ ไม่
เหมาะสม และ/หรือไม่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อนกัลงทนุ โดยบริษัทจดัการอาจยกเลิกการจดัตัง้กองทนุและคืนเงินค่าจองซือ้
ให้กบันกัลงทนุโดยเร็ว  
 
14.7.7 กรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดมีจํานวนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดท่ีซือ้
หน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
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เง่ือนไขอ่ืน : 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ ของข้อ 14 “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 14 “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” ตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็น
การแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะติด
ประกาศ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือ
เพิ่มเติมดงักลา่วจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 
 

15.  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
 
15.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ  

- ใบหน่วยลงทนุ 

- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

- หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 

- รูปแบบอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้การออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบใุนข้อ 15.2 
 
15.2 เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ 

บริษัทจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละราย เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอ 
และ/หรือ บริษัทจดัการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุรูปแบบอ่ืนเพิ่มเติมได้ โดยจะดําเนินการตาม
หลกัเกณฑ์ดงันี ้
 
15.2.1 หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ 

(1) เม่ือสิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้รับการจดัสรร
หน่วยลงทนุให้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพ่ือจดัส่งให้แก่ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการ นับตัง้แต่วนัทําการถัดจากวนัท่ีสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรือ
ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ ภายหลงัการเสนอขาย
ครัง้แรก ทัง้นี ้เอกสารหลกัฐานตา่งๆ จะจดัสง่โดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นผู้มอบให้แล้วแตก่รณี 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุตัง้แต ่2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เหล่านัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเป็นผู้ รับเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปัน
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ผล (ถ้ามี) ร่วมกนั โดยจะถือเอาบคุคลท่ีมีช่ือตามเง่ือนไขการลงนามในคําขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ ในการลงนามเอกสารสําคญัของกองทนุ 

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุครัง้ท่ีมีการสัง่ซือ้ และ/หรือ
ขายคืนหน่วยลงทนุ ดงันัน้บริษัทจดัการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และใน
หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุท่ีสง่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุฉบบัลา่สดุเป็นรายการท่ีเป็นปัจจบุนัและถกูต้อง พร้อมทัง้ดําเนินการ
ให้มีการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพ่ือเป็นการยืนยนัจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้ทางไปรษณีย์ภายใน  
5 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ 

(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องทําการทกัท้วงข้อผิดพลาดภายใน  
7 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีได้รับหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ 
 
15.2.2 สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

(1) บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะดําเนินการบนัทกึช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และใน
สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

(2) นายทะเบียนจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการทํารายการ
ซือ้หรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเม่ือ 
นายทะเบียนได้ดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับสมดุบญัชีแสดง
สทิธิในหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของท่าน ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการออก
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนเฉพาะกลุ่มก่อน โดยบริษัทจัดการจะทําจดหมายแจ้งให้ผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการ ก่อนท่ีบริษัทจดัการเร่ิมให้บริการสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

(3) ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีท่ีจะต้องนําสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ 
รับซือ้คืนของท่านบนัทึกรายการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถนําสมดุบญัชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบนัทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตัง้แต่วนัทําการถัดจากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผู้ ถือ 
หน่วยลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอาข้อมูลท่ีบันทึกไว้ในระบบ 
นายทะเบียนเป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง 

(4) ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีร้องขอออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบติัตามข้อกําหนดและเง่ือนไข
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้บคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอ่ืน สามารถ
ออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ ซึง่บริษัทจดัการจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัทําการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียด
โครงการ 
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15.2.3 ใบหน่วยลงทนุ 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้
บริษัทจดัการออกใบหน่วยลงทนุ เพ่ือนําไปใช้หลกัประกนัในการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน หรือกรณีพิเศษอ่ืนๆ ทัง้นี ้ในการ
ออกใบหน่วยลงทนุทกุกรณีจะกระทําเม่ือบริษัทจดัการเหน็สมควรเทา่นัน้ โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

(ก) ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ ซึง่ขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

(ข) ย่ืนใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ พร้อมชําระคา่ธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทนุตอ่นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทนุโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ตามจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกจํานวนหน่วยลงทนุในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่า ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทนุสําหรับหน่วยลงทนุจํานวนเทา่ท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

(ง) ใบหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการออกให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะมีรายการตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดซึ่งจะ
ระบุช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือช่ือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและ
ประทบัตราสําคญั หรือลายมือช่ือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ หรือใช้เคร่ืองจกัรประทบั หรือโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะอนญุาตให้ทําได้ จงึจะถือวา่ใบหน่วยลงทนุถกูต้องและมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีใบหน่วยลงทนุ หากจะขายคืนหน่วยลงทนุจํานวนดงักลา่ว จะต้องนําใบหน่วยลงทนุมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจดัการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ เพ่ือโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) ก่อนจงึจะขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วได้ 

 
15.2.4 นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกและสง่มอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึง่ได้รับการปรับปรุงรายการให้
เป็นปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของทุกไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุ ณ วนัดงักลา่ว 

ในกรณีท่ีบัญชีกองทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนัน้ไม่มีการติดต่อใช้บริการเป็นเวลานาน
ติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชีดงักล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่ว่าด้วย
เหตผุลใดๆ  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กบัผู้สัง่ซือ้หรือ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ เช่นหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือรูปแบบท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือ
หน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปล่ียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลงั ตามหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ี
บริษัทจดัการกําหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมรูปแบบและ/หรือเง่ือนไขในการออกเอกสาร
แสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการสง่มอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม และไม่ถือว่าเป็น
การดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

เอกสารแสดงสทิธิทางภาษี 

(1) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซือ้หน่วยลงทุนในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน 
เพ่ือนําหนงัสือรับรองนีแ้นบเป็นหลกัฐานในการขอยกเว้นภาษี เพ่ือใช้ประกอบการย่ืนแบบภาษีเงินได้ตามท่ีกฎหมายกําหนด  
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(2) นายทะเบียนจะออกและสง่มอบรายงานการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ี
ทําการขายคืนหน่วยลงทนุ หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทนุไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอ่ืน เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
แนบพร้อมหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ในการขอสทิธิประโยชน์ทางภาษี  
 

16.  การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
 
16.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 บริษัทจดัการ                       ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 Internet   บริการขายผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ 
 บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) 
 
16.2 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 

รายละเอียดวธีิการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
16.2.1 การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ให้ครบถ้วนชดัเจน 
 
16.2.2 มลูคา่ขัน้ต่ําของการขายคืนหน่วยลงทนุ 

-ไมกํ่าหนด – 
 
16.2.3 ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ   =  มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

หกัด้วย สว่นตา่งคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Redemption Spread) (ถ้ามี)  

หกัด้วย คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ(Back-end Fee) (ถ้ามี)  

บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการท่ีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือ้คืน โดยมลูค่า
หน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ต้องเป็นมลูคา่และราคาท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
16.2.4 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นช่องทางท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีต้องการขายคืนหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ 
หรือสํานกังานและสาขาของผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) สําหรับมลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน และจํานวนเงิน
สงูสดุต่อครัง้ในการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ 
และ/หรือตามท่ีบริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติม ทัง้นี ้การทํารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ ถือ 
หน่วยลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนมายงับริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเคร่ืองโทรสาร หรือวิธีอ่ืนใด ท่ีบริษัทจดัการประกาศกําหนด  
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นอกจากช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วข้างต้นแล้ว บริษัทจดัการยงัเปิดให้มีช่องทางอ่ืนๆ อาทิเช่น  

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

- บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) หรือ 

- บริการขายผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์  

ซึง่วิธีการหรือช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิด และ/หรือไมเ่ปิดให้บริการครบทกุช่องทาง 
ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุสามารถสอบถามเพ่ิมเติม และขอคุมื่อการใช้บริการของแตล่ะระบบได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือสถานท่ี
ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุสามารถศกึษารายละเอียด 
ข้อกําหนด และเง่ือนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือท่ีบริษัทได้ประกาศเพ่ิมเติม เช่น ผู้สัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุท่ีต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบญัชีกองทนุหรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุมาก่อน และ/หรือได้รับ
อนมุติัการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหกับญัชีเงินฝากอตัโนมติัของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น   

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดงักลา่ว ซึง่จะ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้      
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเร่ิม / หยุดการให้บริการ ทัง้นี ้จะติดประกาศ ณ สถานท่ีทําการของ  
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 16.3   ระยะเวลาในการรับซือ้คืน  

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

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทํารายการซือ้/ขายคืน/สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทัง้นี ้การ 
ทํารายการภายในเวลาท่ีกําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการนัน้ ทัง้นี ้การทํารายการภายหลงัเวลาท่ีกําหนด จะถือเป็น
รายการของวนัทําการถดัไป  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานท่ีปรากฏอยู่ท่ี  
บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้ 

อนึ่ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ่ม/ลด วนั เวลา วิธีการ หรือ หยดุ/เล่ือนการส่งคําสัง่ซือ้/ขาย
คืน/ สบัเปล่ียน และ/หรือการส่งคําสัง่ซือ้/ขายคืน/สบัเปล่ียนล่วงหน้าเป็นการชัว่คราว/ถาวร ซึ่งหากเป็นกรณีท่ีบริษัทจดัการ
ทราบหรือรู้เหตลุว่งหน้า บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนมีการปรับเปล่ียน อย่างไรก็ดี 
หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น  เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง หรือ
สถานการณ์การลงทนุไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยเร็วท่ีสดุ โดยประกาศไว้ ณ 
สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 
16.4 การขายคืนหน่วยลงทนุ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

ทัง้นี ้ให้ดเูง่ือนไขในข้อ 16.3 ประกอบ  
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16.5 การชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
16.5.1 บริษัทจดัการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 
วนัทําการนบัแตว่นัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่าย
เฉพาะระบุช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี  ้ตามท่ีผู้ ถือ    
หน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้  
 
16.5.2  สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุ จะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการ
สัง่ซือ้/ขายหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 
16.5.3  บริษัทจดัการจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืน ในวนัทําการถดัจากวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้  
 
16.6  เง่ือนไขการขายคืนหน่วยลงทนุ  
 
16.6.1 บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ 
และ/หรือหนังสือชีช้วน รวมถึงคู่มือภาษี – กองทุนรวมหุ้นระยะยาว และเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ผู้ลงทุนมี
หน้าท่ีต้องปฏิบติัตาม หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการลงทนุท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร ซึ่งสามารถศกึษาได้จากคู่มือ
ภาษี – กองทนุรวมหุ้นระยะยาว  

อนึ่ง ในกรณีท่ีการขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้กฎหมายภาษีอากร ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
มีหน้าท่ีต้องคืนภาษี และ/หรือเสียภาษีเพิ่มเติมตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย 
 
16.6.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัผู้ เสียภาษี
อากร หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจหรือบตัรแสดงตนอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ต่อบริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
16.6.3 ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีย่ืนแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ จะทําการ
ยกเลกิหรือเปล่ียนแปลงไมไ่ด้ ทัง้นี ้เว้นแตจ่ะได้รับความเหน็ชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 
16.6.4 ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุและ/หรือจํานวนเงินท่ีต้องการขายคืนในใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
มากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุและ/หรือจํานวนเงินท่ีปรากฎในการบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุบริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือ
หน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏตามท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  
 
16.6.5 เอกสารใบบนัทึกรายการท่ีออกจากเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เทา่นัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการทํารายการท่ีสมบรูณ์และอ้างอิงได้ 
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16.6.6 กรณีเปล่ียนแปลงวนั เวลา วิธีการ หรือหยดุรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ   

บริษัทจดัการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสัง่ซือ้คืน/ขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสัง่
ลว่งหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวนั เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวนั เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปล่ียนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหวา่งประเทศ เป็นต้น  
 
16.6.7 กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีท่ีเอกสารหลกัฐานการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไมค่รบถ้วน  

(2) กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีทําการขายคืนหน่วยลงทนุยงัมิได้นําส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ ท่ีใช้เปิดบญัชีจนครบถ้วน ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนรายท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทนุได้ 

(3) กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยงัมิได้ทําการแจ้งการเปล่ียนแปลง และ/หรือ
นําสง่เอกสารหลกัฐานการเปล่ียนแปลงตา่งๆ ให้บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(4) กรณีท่ีมีคําสัง่จากหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย  มีคําสัง่ให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงบั การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
 
16.6.8 ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีใบหน่วยลงทนุท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือบริษัทจดัการได้ออกไว้ให้ตามข้อ 15 “การออกและ
สง่มอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ” หากจะขายคืนหน่วยลงทนุจํานวนดงักลา่วจะต้องนําใบหน่วยลงทนุมาสง่มอบคืนแก่
บริษัทจดัการเพ่ือให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุทําการโอนหน่วยลงทนุนัน้เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) ก่อน จึงจะขาย
คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วได้ 

เงือ่นไขอืน่ :  

เง่ือนไขอ่ืน ๆ ของข้อ 16 “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 16  “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
ท่ีบริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเร่ิมให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานท่ี 
ทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมดงักล่าวจะ
เป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 
 

17.  การสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ :     

ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ : 

 บริษัทจดัการ        ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
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 Internet   บริการสบัเปล่ียนผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์  
 บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan)  
17.1  เง่ือนไขการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดอีกกองทนุหนึง่ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการและ/หรือหนงัสือชีช้วน  

โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนขาออกจาก
กองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) ไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง โดยเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวนีจ้ะถกูหกั
คา่ธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้าของกองทนุเปิดปลายทางไว้ด้วย (ถ้ามี) 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ โดยจะต้องเป็น
กองทนุเปิดท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนว่าสามารถทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุได้เท่านัน้ ทัง้นี ้การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
ไปมาระหวา่งกองทนุเปิดตา่ง ๆ นัน้ จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนด้วย 

ทัง้นี ้ในการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ ถือหน่วย/ผู้ลงทุนสามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้เฉพาะกรณีเป็นการ 
ทํารายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยบคุคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยเดียวกนัเทา่นัน้ บริษัทจดัการไมอ่นญุาติให้มีการสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแตจ่ะได้รับการพิจารณาจากบริษัทจดัการเป็นรายกรณี 

อนึง่ ในการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีทําการเปิดบญัชีกองทนุผ่านตวัแทนขายของบริษัทจดัการ
นัน้ อาจมีกรณีท่ีไม่สามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับระบบงานของตวัแทนท่ีทําการเปิดบัญชีของผู้ ถือหน่วย   
เป็นสําคญั 

สําหรับเกณฑ์การคํานวณต้นทนุในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวแต่ละครัง้จะเป็นไปตาม หลกัเกณฑ์
ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนด 
 
17.1.1 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวหนึ่ง(“กองทนุเปิดต้นทาง”) 
เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวอีกกองทนุหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง ไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ปลายทาง โดยใช้ราคาขาย ราคารับซือ้คืน และเง่ือนไข ตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน 

 

17.1.2 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืน 

ก. กรณีท่ีกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ เป็นกองทนุเปิดต้นทาง  

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของ   
บริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวอีกกองทนุหนึ่ง ท่ีอยู่ภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจดัการอ่ืน (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน   
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บริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออกจากกองทนุ
เปิดต้นทาง (ถ้ามี) และหกัส่วนต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ไปชําระให้แก่กองทนุรวมหุ้นระยะยาวท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะซือ้หน่วยลงทนุ หรือบริษัทจดัการท่ีรับผิดชอบดําเนินการกองทนุรวมหุ้นระยะยาวดงักลา่ว (“กองทนุเปิดปลายทาง”) 
ตามท่ีระบไุว้ในคําขอสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนได้รับคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีสมบรูณ์แล้ว 

ข. กรณีท่ีกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเป็นกองทนุเปิดปลายทาง 

การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของ
บริษัทจดัการอ่ืน (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 
(“กองทนุเปิดปลายทาง”) ผู้ลงทนุจะต้องดําเนินการให้บริษัทจดัการอ่ืนของกองทนุเปิดต้นทาง ชําระเงินท่ีได้จากการขายคืน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทางเข้าบญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการได้เปิดไว้ ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุเพ่ือมาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) รวมทัง้
ดําเนินการให้มีการจดัทําและส่งมอบเอกสารหลกัฐานการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้แก่บริษัทจดัการ โดยเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ
ดงักลา่วนีจ้ะถกูหกัคา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้า (ถ้ามี) และหกัสว่นตา่งคา่ขายหน่วยลงทนุไว้ด้วย (ถ้ามี)    
 
17.1.3  การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการกบักองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้
การบริหารของบริษัทจดัการ 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึงการขายคืนหน่วยลงทนุของ กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และ/หรือกองทนุ
เปิด ไทย เทรเชอรี และ/หรือกองทนุอ่ืนใดภายใต้การบริหาร (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
(“กองทุนเปิดปลายทาง”) ท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือ        
หนงัสือชีช้วน  

บริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออกจากกองทนุ
เปิดต้นทาง (ถ้ามี) และหกัสว่นต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง โดยใช้
ราคาขาย ราคารับซือ้คืน และเง่ือนไข ตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมอ่ืน  (“กองทนุ
เปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) 
โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดดงักล่าว จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ี
ระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน 

ทัง้นี ้สําหรับการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมหุ้นระยะยาว (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ไปยงักองทุนรวมอ่ืนภายใต้การ
บริหารของบริษัทจดัการ หากเปิดให้บริการบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิมเปิด
ให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
17.1.4 อ่ืน ๆ 

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับคําสั่งสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีท่ี 
บริษัทจดัการเห็นว่าการหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อกองทนุเปิดและ  
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ผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเร่ืองดังกล่าวไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจัดการและ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนั  

(2) สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้ทํารายการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุมาจากกองทนุเปิดต้นทางในวนัทําการก่อนหน้า จะ
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนีซ้ึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทางได้เม่ือ กองทุนเปิดปลายทางได้รับเงินค่าสบัเปล่ียน  
หน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเรียบร้อยแล้ว 

(3) ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนไมไ่ด้ หากรายการดงักลา่วนัน้ บริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทํารายการจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้ว ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

(4) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุท่ีจะสบัเปล่ียนในใบคําสัง่สบัเปล่ียนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุ หรือ
มลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง ท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่า 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวนัทําการถัดจากวนัท่ีรายการ
สบัเปล่ียนนัน้เสร็จสมบรูณ์แล้ว 

(6) กรณีท่ีเป็นการสบัเปล่ียนระหว่างกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับ
การยกเว้นข้อจํากดัจํานวนเงินขัน้ต่ําในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางจากบริษัทจดัการ   

(7) เม่ือบริษัทจดัการดําเนินการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทางแล้ว นายทะเบียนจะออกและส่งมอบ “รายงาน
การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาว” ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุไปยงั
กองทนุรวมหุ้นระยะยาวอ่ืน เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุแนบพร้อมหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ใน
การขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าว เพ่ือเป็นหลกัฐานในการขอใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
17.2 วนัเวลาทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการสง่คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้เป็น
วนัและเวลาเดียวกนักบัการส่งคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของทัง้
กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 
17.3 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุ กรณีการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

ในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเม่ือสิน้วนัทําการสบัเปล่ียนจะกําหนด
ราคาขายและราคารับซือ้ ดงันี ้ 

(1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง  

การกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน หักด้วย
คา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

(2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง  
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การคํานวณราคาสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุก่อนหน้าวนัท่ี
บริษัทจดัการถือวา่ได้รับเงินจากกองทนุเปิดต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายและราคารับซือ้ในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุข้างต้นจะต้องได้รับการรับรอง
จากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

อนึง่ ในกรณีเป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ และ/หรือกรณี
เป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการกบักองทนุรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอ่ืน บริษัทจัดการจะยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนขาเข้าและ 
ขาออก ทัง้นีบ้ริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยจะแจ้งวันท่ีเร่ิมคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนัทําการ 
 
17.4 วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

วิธีหรือช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้ใช้วิธีหรือช่องทางเดียวกนักบัการสง่คําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ตามท่ี
ระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไขหรือหลกัเกณฑ์
ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 
17.5 การคืนเงินคา่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีระบไุว้ในข้อ 13.5 “การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ” และข้อ 14.5 “การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ” 
 
เง่ือนไขอ่ืน : 

เง่ือนไขอ่ืนๆ ของข้อ 17 “การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ทัง้หมดหรือบางสว่น และ/หรือปฏิเสธท่ีจะให้
คําแนะนําการลงทนุในกรณีท่ีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วนทัง้ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกําหนด
ของบริษัทจดัการ อาทิเช่น ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธท่ีจะให้ข้อมลูหรือให้ข้อมลูท่ีไม่ครบถ้วน เพ่ือประกอบการให้คําแนะนําท่ี 
สอดรับกบัระดบัความเส่ียงของกองทนุรวม และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไปลงทนุในกองทนุท่ีมี
ระดบัความเส่ียงสงูกว่าระดบัความเส่ียงท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุยอมรับได้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ยินยอม/ไม่ให้คํายืนยนัรับทราบ
ถึงระดบัความเส่ียงท่ีเพิ่มขึน้จากการลงทุนในกองทุนดงักล่าว และ/หรือกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ได้นําส่งเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามท่ีกําหนด เป็นต้น 

นอกจากนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม ข้อ 17 “การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน” ตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็น
การแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะติด
ประกาศ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมดงักลา่วจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 
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18. การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  

(2) มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการยงัไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3) มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 
ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการอาจเล่ือนได้ไม่เกิน 
10 วันทําการนับตัง้แต่วันทําการถัดจากวันท่ีมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การผอ่นผนัดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ประกาศการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุ
แห่งของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคําสั่งขายคืน 
หน่วยลงทนุทราบโดยพลนั  

(2) แจ้งการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัทํารายงานในเร่ืองดงักล่าว พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและ
หลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาจาก
ผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนัโดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ดําเนินการดงักลา่วแทนก็ได้  

(3) ในระหว่างท่ีบริษัทจดัการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุนัน้หากถึงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุวนัอ่ืน 
และมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ียังค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ๆ ตอ่ไป  
 

19. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังซือ้หรือคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุน:  

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียน 
หน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีท่ีปรากฏเหตุ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ตลาดหลกัทรัพย์หรือสมาคมตราสารหนีไ้ทยไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  
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(2) เม่ือบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล ไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างเป็น
ธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รับซือ้
คืนหรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือจะหยุด
รับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในกรณีนีไ้ด้ไม่เกิน 1 วนัทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผนัจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ณ ท่ี 
ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหรือสบัเปล่ียน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้แสดง
เหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุเปิดนัน้ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ่งวนั
ทําการบริษัทจดัการจะรายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุ
ของกองทุนเปิด ณ วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัทําการก่อนวนั
เปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ รวมทัง้แจ้งการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบในทนัทีท่ีสามารถกระทําได้ด้วย  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจหยดุคํานวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุก็ได้  

2. บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้วหรือหยดุรับคําสัง่ซือ้
หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์
ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทนุ ท่ีไม่ถกูต้องนัน้
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุท่ี
ถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศหยดุการขายหน่วยลงทนุ หยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหรือสบัเปล่ียน 
หน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ท่ีได้มีคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั 
 

20.  การหยุดรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการหยดุ
รับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่
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รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยดุ
รับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
 

21. การชาํระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ:  

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนแทน บริษัทจดัการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานก่อนและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขัน้ตอนท่ีกําหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏิบติัได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมทกุราย และบริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั 
 

22. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือ้คืน  (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี) :  

เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ 
และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) และท่ีปรึกษา (ถ้ามี) มีดงัตอ่ไปนี ้
 
22.1. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ :  
 
22.1.(ก) สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ  

ในการจดัการกองทนุบริษัทจดัการมีสทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  การบริหารกองทนุ  

(1.1)  ย่ืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อประชาชน
ครัง้แรก  

(1.2)  จดัการกองทนุให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในโครงการท่ีได้รับอนมุติั ตลอดจนข้อผกูพนัระหว่างบริษัทจดัการและผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ีประกาศไว้ทัง้ในปัจจบุนัและท่ีจะมีแก้ไขเพิ่มเติมโดย
เคร่งครัด  

(1.3) นําเงินของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์ต่าง ๆ หรือทรัพย์สินอ่ืน ตามท่ีระบไุว้ภายใต้ข้อ 3.6 “ประเภทของหลกัทรัพย์
หรือ ทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ” และซือ้ขาย จําหน่าย สัง่โอน เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะลงทนุให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและตามวตัถปุระสงค์
และนโยบายการลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั 
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(1.4) ดําเนินการเพ่ิมจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายแล้วหรือยกเลิกหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนในวนัทําการถดัจากวนัทําการขาย
หรือวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจํานวนนัน้แล้วแตก่รณี  

(1.5) ดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(1.6) จดัสรรผลกําไรของกองทนุเพ่ือจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีท่ีกําหนดไว้ในข้อ 26 “การกําหนดเวลาและวิธีการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” ของโครงการจดัการกองทนุ  

(1.7) สงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธ ระงบั หรือหยดุการสัง่ซือ้-ขายคืนหน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ  

(1.8) สงวนสทิธิท่ีจะหยดุการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ 

(1.9) สงวนสทิธิท่ีจะเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ  

(1.10) สงวนสิทธิท่ีจะรับชําระหนีเ้พ่ือกองทนุด้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนั แทนการชําระหนีด้้วยเงินสดตามตราสาร
แหง่หนีต้ามท่ีระบไุว้ในโครงการ  

(1.11) สงวนสทิธิท่ีจะชําระคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงินได้  

(1.12) สงวนสิทธิท่ีจะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติของคณะท่ีปรึกษากองทุน หรือมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน เม่ือบริษัทจัดการ  
และ/หรือผู้ จัดการกองทุนมีเหตุอันสมควรเช่ือได้ว่ามติดังกล่าว ขัด ฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ หน่วยงานอ่ืนใด
ท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย  

(1.13) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนถือหุ้ นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าท่ีจําเป็น เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(1.14) เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือวิธีจดัการกองทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ  

(1.15) กระทํานิติกรรมสญัญาใด ๆ ในนามของกองทนุ ซึง่บริษัทจดัการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย  

(1.16) ปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบอ่ืนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุภายใต้ขอบเขต หน้าท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ โดยปฏิบติัให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กําหนดทัง้ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและท่ีจะมีแก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด 

(1.17) ดําเนินการเลกิกองทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ  

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทนุ  

จดัให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอ่ืนใด จากและให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุ ให้เป็นไป
ตามวตัถปุระสงค์ของการจดัการของกองทนุตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  

(3) การแตง่ตัง้บคุคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการจดัการกองทนุ  

(3.1) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ว่าด้วยคณุสมบติัของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม รวมถึงการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ และ
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แต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทนตามเง่ือนไขในการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 6.2 “เง่ือนไขการเปล่ียน
ผู้ดแูลผลประโยชน์” ทัง้นี ้โดยได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก่อน 

(3.2) แต่งตัง้ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศกําหนด 

(3.3) จัดให้มีผู้ สอบบญัชีของกองทุนท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการให้ความเหน็ชอบผู้สอบบญัชี 

(3.4) แต่งตัง้ผู้ ชําระบัญชีกองทุน เม่ือยุติหรือเลิกกองทุน ทัง้นี  ้โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก่อน  

(3.5) แตง่ตัง้และถอดถอนนายทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทนุตามท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร  

(3.6) แต่งตัง้บุคคลใด ๆ เพ่ือมาปฏิบติัหน้าท่ีให้แก่กองทนุ อาทิเช่น ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายการจัดการลงทนุในต่างประเทศ ท่ี
ปรึกษาการลงทนุ ท่ีปรึกษากองทนุ ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ให้บริการด้านข้อมลู ข่าวสาร (Information Service Provider / Technical 
Advisor) เป็นต้น ทัง้นี ้ตามท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 

(4) การดําเนินการอ่ืน ๆ  

(4.1) จดัให้มีการฝากทรัพย์สนิของกองทนุไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ  

(4.2) จัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ประกาศ กําหนด และเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(4.3) จดัทํารายงานเพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมทกุรอบปีบญัชี ซึง่มีสาระตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศสํานกังาน และ
สง่รายงานดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัสิน้ปีบญัชี และบริษัทจดัการจะจดัให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสดุไว้ ณ 
สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขาย 
หน่วยลงทนุ เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด้ และจดัสําเนาให้เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเลือกจดัทําและส่งรายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปีปฏิทิน ระยะเวลาการส่งรายงานเพ่ือ
แสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมของรอบปีบญัชีจะขยายเป็นภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้ปีบญัชี   

(4.4) จดัทํารายงานเพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมเปิดทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนของปี บญัชีหรือของปีปฏิทิน ซึง่มีสาระ
ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศสํานกังาน และสง่รายงานดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและ
สํานกังานภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดือนดงักลา่ว และบริษัทจดัการจะจดัให้มีรายงานของรอบระยะเวลา
ลา่สดุไว้ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ  และสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุเพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด้ และจดัสําเนาให้เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมเลือกจดัทําและสง่รายงานตามวรรคหนึง่ตามรอบปีบญัชี บริษัทจดัการจะได้รับยกเว้นไม่ต้อง
จดัทําและสง่รายงานดงักลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลงัสําหรับปีบญัชีนัน้ 

(4.5) จัดทําหนังสือชีช้วนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพ่ือแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุน ณ วันสิน้ปีบัญชี และส่งให้แก่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 60 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชีนัน้  
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(4.6) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติม
จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้ว ทัง้หมดของกองทุน ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ทราบภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมนัน้  

(4.7) ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดใน
กรณีท่ีหลกัฐานดงักลา่วสญูหายหรือถกูทําลาย  

(4.8) จดัทํารายงานอตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินท่ีมีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ในกรณีท่ีมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้หลกัทรัพย์มาเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด และจดัส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนั 
ทําการนบัแตว่นัถดัจากวนัท่ีหลกัทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราท่ีกําหนด 

(4.9) หน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 
 
22.1(ข) เง่ือนไขการเปล่ียนบริษัทจดัการ  

กองทนุรวมอาจเปล่ียนบริษัทจดัการได้เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้และเม่ือได้รับการอนมุติั หรือเห็นชอบจากสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

1) เม่ือสิน้สดุระยะเวลา และ/หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในโครงการ  

2) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย วิธีการในการจดัการ การดําเนินงาน การบริหารจดัการกองทนุ หรือมีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกรณีอ่ืนใดอนัจะมีผลให้บริษัทจดัการไม่ประสงค์ท่ีจะปฎิบติัหน้าท่ีต่อไป บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิในการไม่รับหน้าท่ีในการจดัการกองทนุต่อไป ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะต้องแจ้งต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรวา่ไมป่ระสงค์ท่ีจะรับหน้าท่ีตอ่ไป (ลาออก) โดยท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องดําเนินการจดัหาบริษัทจดัการรายใหม่ท่ี
มีคณุสมบติัครบถ้วนตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือทําหน้าท่ีจดัการกองทนุตามท่ีระบุไว้ในโครงการแทนบริษัทจดัการ
ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 90 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ  

ในการเปล่ียนตวับริษัทจดัการหากเป็นกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ก็ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดงักลา่วก่อน โดยบริษัทจดัการจะปฏิบติัหน้าท่ีต่อไปจนกว่า
จะมีการแต่งตัง้บริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีท่ีบริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็น
บริษัทจดัการตามข้อ (2) ข้างต้นนีจ้นครบถ้วน แต่กองทนุและ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือคณะกรรมการลงทนุไม่สามารถ
จดัหาบริษัทจดัการกองทนุรวมอ่ืนใดมารับหน้าท่ีได้ภายใน 180 วนันบัแต่วนัท่ีบริษัทจดัการได้ทําการบอกกลา่ว บริษัทจดัการ
สงวนสทิธิท่ีจะเลกิโครงการโดยถือวา่การดําเนินการดงักลา่วได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว 
 
22.2. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

(1)  สทิธิของผู้ดแูลผลประโยชน์  
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(1.1)  ได้รับคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้  

(1.2)  บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ทัง้นี  ้ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

(2)  หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  

(2.1)  ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุและข้อผกูพนัระหว่าง
ผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้ในปัจจุบนั 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด 

(2.2)  ดแูล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุโดยแยกทรัพย์สินของกองทนุออกจากทรัพย์สินของผู้ดแูลผลประโยชน์
และทรัพย์สนิของลกูค้าอ่ืนจนกวา่จะจดทะเบียนยกเลกิกองทนุ รับเงินตา่ง ๆ ท่ีกองทนุจะพงึได้รับจากการจดัตัง้และดําเนินงาน
ของกองทนุ เช่น เงินจองซือ้หน่วยลงทนุ เงินปันผล และดอกเบีย้จากหลกัทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลกัทรัพย์ 
และเงินอ่ืนใดของกองทนุ และนําเข้าไว้ในบญัชีเงินฝากและ/หรือบญัชีทรัพย์สนิของกองทนุ ตลอดจนดแูลการเบิกจ่ายทรัพย์สิน
ของกองทนุให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ  

(2.3)  จดัให้มีการรับมอบ เปล่ียนแปลง จําหน่าย ส่งมอบ และโอนหลกัทรัพย์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทนุตลอดจนรับ
ชําระหรือชําระราคาคา่หลกัทรัพย์ดงักลา่ว ตามคําสัง่ของบริษัทจดัการเม่ือเหน็วา่หลกัฐานถกูต้องแล้ว  

(2.4)  รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุ ตามจํานวนเงินท่ีบริษัทจดัการโอนเข้าบญัชีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุและจํานวนหน่วยลงทนุท่ีถกูยกเลิกจาก
การขายคืนของผู้ ถือหน่วยลงทนุในแตล่ะวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ  

(2.5)   ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการท่ีบริษัทจัดการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ เน่ืองจากมีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผล  

(2.6) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการท่ีบริษัทจดัการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั่งซือ้หรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหากเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่ายจ่ายโอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุได้อย่างสมเหตสุมผลหรือไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุ
ได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(2.7) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในกรณีท่ีบริษัทจดัการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมกําหนด  

(2.8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการกําหนดวิธีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุ ตามราคาท่ีเป็นธรรมในกรณีท่ี
วิธีการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิตามปกติทําให้มลูคา่ทรัพย์สนิไมเ่หมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะคํานวณมลูคา่  

(2.9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการทําธุรกรรมเพ่ือกองทุนรวมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง โดย
ธุรกรรมนัน้ไมมี่ราคาตลาดหรือใช้ราคาอ่ืนท่ีไมเ่ป็นไปตามราคาตลาด ก่อนการทําธุรกรรมในแตล่ะครัง้ 
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(2.10) ให้ความเหน็ชอบแก่บริษัทจดัการในการรับชําระหนีเ้พ่ือกองทนุด้วยทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัแทนการชําระหนีด้้วย
เงินสดตามตราสารแหง่หนี ้ 

(2.11) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการจดัการกองทนุของบริษัทจดัการ เพ่ือประกอบกบัข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้จดัหาในการ
จดัทํารายงานดงันี ้ 

1) รายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน โดยสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนั
สิน้รอบระยะเวลา 6 เดือนดงักลา่ว  

2) รายงานทกุรอบปีบญัชี โดยสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 60 วนั นบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้ 

(2.12)  รับรองความถกูต้องในการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืน และราคาขายหน่วยลงทนุของ
กองทุน และการคํานวณหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนท่ี
ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ท่ีบริษัทจดัการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง เม่ือ
เหน็วา่ถกูต้องแล้ว  

(2.13) จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากเพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทนุตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ  

(2.14) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับดอกเบีย้ 
การจองหุ้นเพิ่มทนุ การเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้น และการเปล่ียนแปลงอ่ืนใดท่ีมีผลต่อการถือครองหลกัทรัพย์ของกองทุน โดย
ทนัทีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรัพย์  

(2.15) จดัทํารายงาน และบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้และสง่ให้แก่บริษัทจดัการ  

1) รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสัง่ของบริษัทจดัการเก่ียวกบัการรับและจําหน่ายหลกัทรัพย์ 
การรับเงินปันผล ดอกเบีย้ และอ่ืน ๆ  

2) จดัทําบญัชี และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุท่ีรับฝากไว้  

3) จดัทําบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุ และรับรองความถกูต้อง  

4) จดัทํารายงานเก่ียวกบัเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุของ
กองทนุ  

5) จดัทํางบกระทบยอดสําหรับบญัชีเงินฝากท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้ มีอํานาจลงนาม 

(2.16) แจ้งให้บริษัทจดัการทราบในกรณีท่ีบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
รวมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์ หรือข้อบงัคบัอ่ืนใดท่ีออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดงักล่าวจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
กองทนุ  

(2.17)  จดัทํารายงานเสนอต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระทํา
การหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุหรือไม่ปฏิบติัตามหน้าท่ีตามมาตรา 125 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นี ้ภายใน 5 วนั นบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถงึเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

(2.18)  ดําเนินการสอดส่องดแูลและตรวจสอบสมดุบญัชีและเอกสารหลกัฐานของกองทนุตามท่ีเห็นสมควร ทัง้นี ้จะต้องไม่
เข้ามามีอํานาจตอ่การตดัสนิใจและการดําเนินงานของบริษัทจดัการ  
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(2.19)  ดําเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ีของตนหรือฟ้องร้องเรียกคา่สินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรือเม่ือได้รับคําสัง่จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คา่ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2.20)  ในกรณีท่ีมีการเลิกโครงการ หน้าท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์จะสิน้สุดเม่ือผู้ ชําระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยในช่วงระยะเวลาท่ีการชําระบัญชียังไม่สิน้สุด ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สนิของกองทนุจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ  

(2.21)  ในกรณีท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ ดูแลผลประโยชน์นัน้ต้องทําหน้าท่ีผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุตอ่ไปอยา่งสมบรูณ์จนกว่าการจดัการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทนุนัน้ ตลอด
จนถึงการดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็นเพ่ือให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์
รายใหม่จะเสร็จสิน้และผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าท่ีได้ทนัที เว้นแต่บริษัทจดัการหรือผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย
จะมีคําสัง่เป็นอยา่งอ่ืน  

(2.22)  แจ้งการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัทํารายงานในเร่ืองดงักล่าว พร้อมทัง้แสดงเหตผุล
และหลกัฐานท่ีได้ให้ความเห็นชอบหรือท่ีได้ให้การรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา
จากผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบโดยพลนั  

(2.23)  ทําการรับรองในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องอนัมีสาเหตเุน่ืองมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น 
จากราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนีไ้ทยไมถ่กูต้อง 

(2.24) ทําการรับรองรายละเอียดโครงการท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการท่ีมีลกัษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม หรือเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์หรือสํานกังานกําหนด  

(2.25) ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุดงักลา่วไมเ่กินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุ
รวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ 

(2.26) ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าท่ีต้องดูแลการดํารงจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและประกาศ
กําหนด และในกรณีท่ีจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามท่ีกําหนดในโครงการหรือประกาศ และบริษัทจดัการไม่ดําเนินการ
ตามประกาศและโครงการ ผู้ดแูลผลประโยชน์มีหน้าท่ีต้องรายงานให้สํานกังานทราบ 

(2.27) หน้าท่ีอ่ืนใดท่ีระบุไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือโดยข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเป็นหน้าท่ีท่ี
ผู้ดแูลประโยชน์ต้องกระทํา ทัง้นี ้ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(2.28) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ประกาศไว้โดยเคร่งครัด  

 



  

 
กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว 56 

 

22.3 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน :  

(1) สทิธิของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

(1.1) ได้รับคา่ธรรมเนียม ตามท่ีระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้  

(1.2) บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้  

(2) หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

(2.1) ให้จัดวางเอกสารเผยแพร่ ณ สํานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนเก่ียวกบักองทุน 
รวมทัง้ดําเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ รวมทัง้ข้อมลูและเอกสารอนัจําเป็น  

(2.2) แจกจ่ายหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุส่วนสรุปข้อมลูสําคญั  ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับหน่วยลงทุนท่ีจําหน่าย หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
กองทนุ  

(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถกูต้องและความครบถ้วนของเอกสารท่ีใช้ในการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุและเอกสาร
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิเช่น บตัรประชาชน บตัรข้าราชการ วา่ตรงกบัช่ือของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุใน
การทําธุรกรรมกบักองทนุ  

(2.5) รับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตามเง่ือนไขท่ีระบุใน
โครงการ  

(2.6) ยืนยนัการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ ส่งมอบหรือรับมอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี และเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง  

(2.7) คืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตามคําสัง่บริษัทจดัการ  

(2.8) ให้ความร่วมมือกบับริษัทจดัการในการแจ้งหรือติดต่อกบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือมีความจําเป็นท่ี
จะต้องแจ้งหรือติดตอ่เก่ียวกบัสทิธิประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือเม่ือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใด 

(2.9)  ทําการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีดงักลา่วข้างต้น  

(2.10) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะต้องปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด  

(2.11) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 

22.4.  สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของตวัแทนจําหน่าย :  

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีระบไุว้ในสญัญาแต่งตัง้ (ถ้ามี) ทัง้นี ้สญัญาดงักล่าวจะไม่ขดัต่อประกาศหรือกฎหมาย
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 



  

 
กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว 57 

 

22.5. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาการลงทนุ :  

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีระบไุว้ในสญัญาแต่งตัง้ (ถ้ามี) ทัง้นี ้สญัญาดงักล่าวจะไม่ขดัต่อประกาศหรือกฎหมาย
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 

22.6. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษากองทนุ/ท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ :  

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีระบไุว้ในสญัญาแต่งตัง้ (ถ้ามี) ทัง้นี ้สญัญาดงักล่าวจะไม่ขดัต่อประกาศหรือกฎหมาย
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 

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

-- ไมมี่ --  เน่ืองจากไมใ่ช่กองทนุรวมสําหรับผู้ลงทนุตา่งประเทศ (Country Fund) 
 

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

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของผลรวมระหว่างมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ กบัสว่นต่างค่าขาย
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

คา่ธรรมเนียมการขาย   = [ มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ 
 บวกด้วย สว่นตา่งคา่ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ] 
  คณูด้วย อตัราคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 
 

23.1.2.  คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back - End Fee)  

ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของผลตา่งระหวา่งมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ กบัสว่นต่างค่า
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) โดยในระยะแรกจะยกเว้นไมเ่รียกเก็บ เม่ือมีการเรียกเก็บจะประกาศให้ทราบลว่งหน้า 

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืน  = [ มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ     

   หกัด้วย สว่นตา่งคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ] 

   คณูด้วย อตัราคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
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23.1.3.  คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) 

(1) คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเอง 

-  คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้า   

-- ยกเว้น -- 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอตัราเดียวกนักบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) 
ซึ่งในท่ีนีคื้อ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ บวกด้วย ส่วนต่างค่าขาย
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี)    

- คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก 

-- ยกเว้น -- 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอตัราเดียวกนักบัค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end 
Fee) ซึง่ในท่ีนีคื้อ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หกัด้วย ส่วนต่าง
คา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

(2) คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุกบักองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืน 

- คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้า   

-- ยกเว้น -- 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอตัราเดียวกนักบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) 
ซึ่งในท่ีนีคื้อ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ บวกด้วย ส่วนต่างค่าขาย
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี)    

- คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก 

-- ยกเว้น -- 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอตัราเดียวกนักบัค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end 
Fee) ซึง่ในท่ีนีคื้อ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หกัด้วย สว่นต่าง
คา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

(3) ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมและกองทุนรวมหุ้ นระยะยาวภายใต้การบริหารของ       
บริษัทจดัการเอง 

- คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้า   

-- ยกเว้น -- 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอตัราเดียวกนักบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) 
ซึ่งในท่ีนีคื้อ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ บวกด้วย ส่วนต่างค่าขาย
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี)    
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- คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก 

-- ยกเว้น -- 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอตัราเดียวกนักบัค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end 
Fee) ซึง่ในท่ีนีคื้อ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หกัด้วย สว่นต่าง
คา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
 
23.1.4.  คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 

-- ไมมี่ – เน่ืองจากไมอ่นญุาตให้โอนหน่วยลงทนุ 
 
23.1.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ   

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บในอตัรา 50 บาทต่อรายการ กรณีร้องขอใบใหม่ โดยในระยะแรกจะยกเว้น ไม่เรียกเก็บ เม่ือมีการเรียก
เก็บจะประกาศให้ทราบลว่งหน้า 
 
23.1.6. คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (exit fee) 

-- ไมมี่ – 
 
23.1.7.  อ่ืน ๆ ระบ ุ: - 

(1)   สว่นตา่งคา่ขายหน่วยลงทนุ (Subscription Spread) 

-- ไมมี่ -- 

(2) สว่นตา่งคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Redemption Spread) 

-- ไมมี่ -- 

(3) คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือนายทะเบียนดําเนินการ
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น 

(3.1) ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนช่ือ-สกลุ ท่ีอยู่ การออกใบหน่วยลงทนุ การออกหนงัสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ในกรณีหายและอ่ืน ๆ ท่ีเกิดขึน้จริง ซึ่งเป็นความประสงค์เฉพาะตวัของผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิด
คา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในอตัรา 50 บาทตอ่รายการ 

(3.2)  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ (ถ้ามี) เข้าบญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามท่ี
จ่ายจริง 

(3.3) คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือนายทะเบียนดําเนินการ
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากกรณีปกติ ตามท่ีจ่ายจริง  

ค่าธรรมเนียมดงักลา่วในข้อ 23.1 ข้างต้นนี ้เป็นอตัราท่ียงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอ่ืนใด
ทํานองเดียวกนั ทัง้ท่ีกองทนุเป็นผู้ รับภาระหรือเป็นผู้ รับภาระแทนผู้ รับเงินตามสญัญา 
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23.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม 
 
23.2.1.  คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี  

อตัราไมเ่กินร้อยละ 1.50  ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
 

23.2.2.  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี  

 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 

อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.15 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

 คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายสว่นท่ีเพิ่มท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการให้บริการของผู้ดแูลผลประโยชน์ (Transaction Fee) 

เรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง 
 
23.2.3.  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี  

อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.12 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
 
23.2.4  คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ  

ยกเว้น ตลอดระยะเวลาท่ีกองทนุมีสถานะเป็นกองทนุรวมหุ้นระยะยาว 

ทัง้นี ้เม่ือกองทนุรวมได้เปล่ียนประเภทเป็นกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดงักลา่ว ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   
 
23.2.5 คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย  

-- ไมมี่ –  
 

23.2.6 อ่ืน ๆ ระบ ุ:  

(1)  ค่าใช้จ่ายในการสง่เสริมการขายในการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น ตามท่ีจ่ายจริง แต่ทัง้นี ้
จะไมเ่กิน 2,000,000 บาท 

(2)  ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องในการจดัตัง้กองทนุ เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดัตัง้กองทนุ และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สนิของกองทนุกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ท่ีปรึกษาทนายความ ในช่วงจดัตัง้กองทนุ เป็นต้น  

(3)  คา่แปลหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ (ถ้ามี)  

(4)  คา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี  

(5)  คา่ท่ีปรึกษากฎหมาย  
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(6)  ค่าท่ีปรึกษากองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีกองทนุได้
แตง่ตัง้ขึน้  

(7)  ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั่งซือ้หน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการ
จดัเตรียมและจดัสง่เอกสารดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุ  

(8)  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลงัการการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ หรือค่าส่ือโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ การสง่เสริมการขาย การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจดัสมัมนาการแนะนํา
กองทนุ เป็นต้น ตามท่ีจ่ายจริง แตท่ัง้นี ้จะไมเ่กิน 1,000,000 บาทตอ่ปีบญัชี  

(9)  ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึงผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุ  

(10)  ค่าใช้จ่ายในการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ใน
หนงัสือพิมพ์รายวนัหรือสิง่พิมพ์อ่ืนใด  

(11)  ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทัง้ในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในข้อ 23.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รายปี” ไมเ่กินร้อยละ 0.07 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(12)  คา่ใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์การลงทนุในหลกัทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ คา่ประกนัความเส่ียงเน่ืองจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และ/หรือ อตัราดอกเบีย้ เป็นต้น  

(13)  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพ่ือการรับ
ชําระหนีใ้ด ๆ ของกองทนุ และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบติัหน้าท่ี
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือเม่ือได้รับคําสั่งจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
และ/หรือ คา่ใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพ่ือรักษาสทิธิของกองทนุ เป็นต้น  

(14)  ค่าจดัเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัตามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย  

(15)  ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวนั ท่ีนอกเหนือจากการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การปิดสมดุ
ทะเบียนเพ่ือจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถงึผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(16)  ค่าใช้จ่ายอันเก่ียวเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนงัสือพิมพ์ เป็นต้น  

(17) คา่เอกสารทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชีกองทนุ  

(18) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร เป็นต้น  
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(19) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศพัท์ ค่าโทรสาร ค่าไปรษณียากรสําหรับหนงัสือโต้ตอบกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกบัผู้ มีอํานาจตาม
กฎหมาย รวมทัง้ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ จดัหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบดแูล รักษา ป้องกนั
ผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลกัทรัพย์ต่างๆ ของกองทนุท่ีนอกเหนือไปจากท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 23.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดแูล
ผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น 

(20) คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในการชําระบญัชี และเลกิกองทนุ  

(21) คา่ฤชา คา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุ  

หมายเหต ุ: 

-  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายรวมทัง้หมดท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดซึ่งเรียกเก็บจากกองทนุรวม เม่ือรวมกนัแล้วไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด  

หมายเหต ุ:  การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการประมาณการจากมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 
ณ ต้นปี อนึ่ง ในกรณีระหว่างปี มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุได้ลดลงอย่างมีนยัสําคญั และสง่ผลให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิถวั
เฉล่ียระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท่ีเรียกเก็บเม่ือคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิถวัเฉล่ียระหว่างงวดเกินกว่าอตัราท่ีกําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิท่ีแตกต่างกนั โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทนุรวมในอตัราท่ีเพิ่มขึน้แต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนใดของกองทุนเพิ่มอีก ยกเว้นในส่วนของ
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ค่าธรรมเนียมผู้สอบ
บญัชี และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการปฏิบติัตาม
ประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเทา่นัน้ 

- การเก็บคา่ธรรมเนียมการจดัการตามข้อ 23.2.1 

(1) ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุน้อยกว่า 50 
ล้านบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สิน หรือมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวมเทา่นัน้ 

(2)  ในกรณีท่ีมลูค่าของกองทนุรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หาก
ต่อมากองทนุรวมดงักล่าวมีมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุลดลงเหลือ
น้อยกวา่ 50 ล้านบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการจดัการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินหรือมลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีเรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละท่ีไม่สูงกว่าร้อยละของ
คา่ธรรมเนียมการจดัการเดิมท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บในช่วงเวลาท่ีกองทนุรวมมีมลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มลูคา่ท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุ 

(2.2) ในกรณีอ่ืนนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราท่ีแสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี ้โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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- คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทัง้หมดเป็นอตัราท่ียงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอ่ืนใด
ทํานองเดียวกนั ทัง้ท่ีกองทนุเป็นผู้ รับภาระหรือเป็นผู้ รับภาระแทนผู้ รับเงินตามสญัญา 

- บริษัทจดัการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 23.2.1 – 23.2.3 ทกุวนั โดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุในแต่ละวนัเป็น
ฐานคํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทนุโดยการตดัจ่ายจากบญัชีของกองทนุเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการ
เหน็สมควร  

- ค่าใช้จ่ายข้อ 23.2.4 และข้อ 23.2.6 (1) – (11) จะเรียกเก็บจากกองทนุเม่ือมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ตามท่ีจ่ายจริง โดยในทาง
บญัชี บริษัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทนุเฉล่ียเท่ากนัทกุวนัตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนัน้ หรือตาม
ระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร  

- ค่าใช้จ่ายข้อ 23.2.6 (13) – (21) จะเรียกเก็บจากกองทนุเม่ือมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจํานวนท่ีจ่ายจริง โดยในทางบญัชี
บริษัทจดัการ จะตดัจ่ายครัง้เดียวในวนัท่ีเกิดคา่ใช้จ่ายนัน้ ๆ  

ทัง้นี ้การตดัจ่ายค่าใช้จ่ายดงักล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี อนึ่ง หากมีการ
เปล่ียนแปลงเก่ียวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
เปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีตา่ง ๆ ดงักลา่ว โดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 
23.3. การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  
 
23.3.1 การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายภายใต้อตัราท่ีระบไุว้ในโครงการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิ่ม/ลด/ยกเว้นค่าธรรมเนียม ภายใต้อตัราท่ีระบไุว้ในข้อ 23.1 “ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจาก 
ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ” นีโ้ดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ อย่างไรก็ดี ในการเรียกเก็บ เพิ่ม หรือ ลด หรือ
ยกเว้นคา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้นนี ้บริษัทจดัการจะทําการติดประกาศไว้ ณ ท่ีเปิดเผยของบริษัทจดัการ 
 
23.3.2 การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่ม/ลดค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่าย ตามข้อ 23.1 และข้อ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการ แก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  กรณีเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามท่ีระบไุว้ในโครงการ 
ภายในระยะเวลา 1 ปี  

บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ตามวิธีการดงัต่อไปนี ้ ก่อนการเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มดงักลา่ว 

(1.1) ประกาศหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั และ 

(1.2) ติดประกาศไว้ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้เป็น
สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ   
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(2) กรณีเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามท่ีระบไุว้ในโครงการ 
ภายในระยะเวลา 1 ปี  

บริษัทจดัการจะกระทําเม่ือได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วยมติเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้
แล้วทัง้หมด  หรือได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์    

(3) กรณีท่ีบริษัทจดัการจะเปล่ียนแปลงลดคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย  

บริษัทจดัการจะติดประกาศค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอตัราใหม่ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุแห่ง
ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ   

ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงตามข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) ข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย 
 

24.  วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน  
และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาํเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
 
24.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ 
และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

1. บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด  

2. บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้ 

(2.1) คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุ ทุกสิน้วันทาํการ 

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทุกสิน้วันทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ให้ใช้มลูค่า
หน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดงักลา่ว 

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) วนัทําการก่อนวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศภายในวันทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด 

(ข) วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศภายในวันทาํการถัดไป  

(ค) วนัทําการสดุท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทาํการถัดไป ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุรวมกําหนดวนั 
ทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกนัยาวกวา่หนึง่เดือน  

(ง) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทาํการถัดไป 

ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บงัคับกับกองทุนรวมเปิดท่ีซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภท
สถาบนั 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุ โดยให้ประกาศ
ภายในวันทาํการถัดไป 
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มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วันทําการท่ี
คํานวณนัน้  

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หน่วยลงทนุ  ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์  

ในกรณีท่ีการประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีจดัขึน้โดยสมาคม (NAV 
Center) หรือช่องทางอ่ืนท่ีสํานกังานยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุภายใน 2 วนั
ทําการถดัไปก็ได้ 

การประกาศข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบั และปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ี 
ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ี
ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

ในกรณีท่ีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด ไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด  

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิด บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(3.1)  คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล  

(3.2)  คํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล สําหรับ
มลูค่าหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งท่ี 4 ขึน้ สว่นมลูค่าหน่วยลงทนุเพ่ือใช้
ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  

(3.3)  ประกาศมลูค่าหน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 
ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2)  

(3.4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะใช้
ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการคํานวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็นทรัพย์สนิ
ของกองทนุเปิด  

4. บริษัทจดัการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุกองทนุเปิด เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  เม่ือบริษัทจัดการกองทนุรวมไม่ขาย รับซือ้คืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 

(2) เม่ือมีเหตท่ีุบริษัทจดัการต้องเลกิกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฏเหตดุงักลา่ว 

 

 



  

 
กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว 66 

 

เง่ือนไขพิเศษ : 

สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ 
และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีท่ี
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนั
เป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไม่ถือ
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
 

24.2.  หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด ทัง้นี ้
เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ 
และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ
แล้ว 

1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องน้อยกวา่หนึง่สตางค์ หรือตา่งจากราคาหน่วยลงทนุ
ท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะจดัทําและส่งรายงานให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และจดัให้มีสําเนา
รายงานดงักล่าวไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงาน
ดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(2)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3)  สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(4)  มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจาก
ปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
สมาคมตราสารหนีไ้ทยไมถ่กูต้อง  

ในกรณีท่ีเหตุของความผิดพลาดซึ่งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเน่ืองต่อการคํานวณราคา 
หน่วยลงทนุครัง้ตอ่ไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้องนบัแต่
วนัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  

2 ท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 
ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัท่ีพบราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง
จนถึงวันท่ีราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนีเ้ฉพาะวันท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต่างจากราคา 
หน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราสว่นตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(1)  จดัทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีพบว่าราคา
หน่วยลงทนุนัน้ไม่ถกูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีคํานวณราคาหน่วยลงทนุ
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เสร็จสิน้ เพ่ือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักล่าวภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการส่งรายงานให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(ข)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(ค)  สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ เพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้  

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถุกต้องภายในวันท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ประกาศช่ือกองทนุรวมท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่าง
น้อยหนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ
ในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่
วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 

(5) จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้สําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาท่ีจดัทําตาม (1) ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทําการนบัแต่
วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีท่ีราคา
หน่วยลงทนุไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ บริษัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้แทน  

3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต่ํากวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้ 

(ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ่งมีมลูค่าเท่ากบั
สว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะต้องลด 
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนท่ี
เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่
กองทนุเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์
ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
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(ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ่งมี
มลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุ
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ ขายคืน 
หน่วยลงทนุ 

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้ 

(ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มีมลูค่าเท่ากบั
สว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่าง
ของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ  

(ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะต้อง
ลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่
กองทนุเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์
ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท 
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มี
สถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

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

4.  บริษัทจดัการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการ
แก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุและผู้ขายคืน
หน่วยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้  
 

25.  รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม :  

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี  วนัท่ี 31 เดือน สงิหาคม 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก วนัท่ี 31 เดือน สงิหาคม พ.ศ. 2548 
 

26.  การกาํหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ :  

กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว ไมมี่นโยบายจ่ายเงินปันผล 
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27.  สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
27.1.  สทิธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุให้กบับริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทกุวนัทําการขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วนและตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในคูมื่อภาษี - กองทนุรวมหุ้นระยะยาว 

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพนัท่ีจะต้องปฏิบติั
ตามเง่ือนไข และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีท่ีการขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดไว้กฎหมายภาษีอากร ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้าท่ีต้องเสียภาษีเพิ่มเติมตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร
ด้วย  

 
27.2.  สทิธิในการรับเงินปันผล :  

กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว ไมมี่นโยบายจ่ายเงินปันผล 
 
27.3.  สทิธิในการโอนหน่วยลงทนุ :  

1)  ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ามารถโอนหน่วยลงทนุได้  ดงันัน้  

นายทะเบียนจะไมรั่บจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ 

2) สทิธิในการโอนย้ายการลงทนุ (สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ) ไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอ่ืน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสทิธิในการโอนย้ายการลงทนุของตนไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอ่ืนได้ ตามเง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี ้

ก) การโอนย้ายการลงทุนเป็นไปตาม / อยู่ภายใต้เง่ือนไข / ข้อกําหนดเร่ืองการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการนี ้

ข) การโอนย้ายการลงทนุเกิดจากกรณีท่ีเป็นไปตามเจตนาของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้แสดงไว้ตัง้แต่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ สําหรับ
กรณีเม่ือมูลค่าหน่วยลงทุนลดลงหรือจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้กองทุนต้องเลิกกองทุนตามประกาศ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วย หลกัเกณฑ์ในการจดัการกองทนุรวมหุ้นระยะยาว โดย
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะโอนย้ายการลงทนุไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอ่ืนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเอง
เป็นลําดบัแรก  หรือไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทนุใกล้เคียงกนั 

 

27.4. สทิธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพ่ือให้บริษัทจดัการทําการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจดัการได้ ทัง้นีต้าม   หลกัเกณฑ์
และวิธีการตามท่ีกําหนดไว้ในโครงการนี ้ 

ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวม บริษัทจดัการ
กองทนุรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) ต้องไม่นบัคะแนน
เสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
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ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หากไมส่ามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เน่ืองจากข้อจํากดัใน
การนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือ
หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจดําเนินการขอรับความเหน็ชอบจาก
สํานกังานตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 
 
27.5.  สทิธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลกิโครงการ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิท่ีจะได้รับเงินคืน และ/หรือได้รับทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน เม่ือบริษัทจดัการเลิกกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะ
จดัให้มีการชําระบญัชี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีกําหนดไว้ในโครงการนี ้ 
 
27.6.  สทิธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  
 
27.6.1 สทิธิในการจํานําหน่วยลงทนุ 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจํานํา 
หรือนําไปเป็นประกันได้   
 
27.6.2  สทิธิในการลงมติเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพ่ือให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะดําเนินการเปล่ียนแปลง
ผู้ดแูลผลประโยชน์ เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้สิน้ของโครงการจดัการกองทนุและเม่ือได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 
 
27.6.3  สทิธิในการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

การร่วมลงทนุในกองทนุรวมนี ้ผู้ ถือหน่วยได้ตกลงมอบให้บริษัทจัดการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนภายใต้การดแูลของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการ และปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการจัดการท่ีได้รับอนุมัติจาก
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตามข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยและบริษัทจดัการอย่าง
เคร่งครัด ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยจึงไม่จําเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา และไม่จําเป็นต้องมีการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เพ่ือการใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดการ ผู้ ดูแลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวน 
หน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่ง ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุ (แล้วแต่กรณี) จะ
เหน็สมควร  
 
27.6.4 สทิธิในการได้รับชําระคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงิน  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินได้ ในกรณีท่ีกองทุนไม่
สามารถชําระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ตามท่ีกําหนดในข้อ 21 “การชําระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุด้วย
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงิน”  
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28.  วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  
 
28.1  การดําเนินการและการบริหารจดัการกองทนุโดยบริษัทจดัการ  

ในการดําเนินการและบริหารจดัการใด ๆ ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ
กองทนุและหนงัสือชีช้วน เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั เป็นต้น ได้
แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการจะดําเนินการให้
เป็นไปตามนัน้โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 
28.2  การแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ  

(1)  หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือวิธีการจดัการกองทนุเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทนุ
และผู้ ถือหน่วยลงทนุให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยหากมิได้กระทําโดยมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิด
ตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจัดการกองทุน ก็
จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก่อน  

ในกรณีท่ีมติดงักล่าวของผู้ ถือหน่วยลงทุนเก่ียวข้องกับสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามข้อ 22 “สิทธิ หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของ บริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และท่ีปรึกษา (ถ้ามี)” หรือเก่ียวข้อง
กบัคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายตามข้อ 23 “คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและ กองทนุรวม” 
ของบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ท่ีปรึกษา (ถ้ามี) หรือ
ผู้ อ่ืนท่ีให้บริการแก่กองทนุ มติดงักล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ีปรึกษา หรือผู้ อ่ืนท่ีให้บริการแก่กองทนุ(แล้วแต่กรณี)ในการดําเนินการตามมตินัน้ๆ ทัง้นี ้
การดําเนินการตามมติความเหน็ชอบของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องไมข่ดัตอ่ประกาศหรือกฎหมายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

ในกรณีท่ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจัดการกองทุน ได้กระทําโดยมีมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตาม
จํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจัดการกองทุน          
บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีมีมติให้
แก้ไข  

อย่างไรก็ดี ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่เกิน
ร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะส่งเอกสารหลกัฐาน
เก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไมส่ามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เน่ืองจากข้อจํากดั
ในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการบริษัทจัดการกองทนุรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจาก
สํานกังานตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการกองทนุไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย และจะประกาศทาง
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือวนัท่ีได้มีมติแก้ไข แล้วแตก่รณี  

(2)  บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพ่ิมจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนท่ีได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี ้ภายใต้
เง่ือนไขและวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(2.1)  บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจํานวนท่ีเพิ่มขึน้ของเงินทุนโครงการได้ต่อเม่ือได้มีการจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงเงินทนุโครงการตอ่สํานกังานแล้ว  

(2.2)  การขายหน่วยลงทนุเพิ่มจะต้องไม่ทําให้มลูค่าทัง้หมดของหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มมีมลูค่าเกินกว่าเงินทนุโครงการ ทัง้นี ้ให้
บริษัทจดัการใช้มลูคา่ท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

(2.3)  ราคาเสนอขายหน่วยลงทนุต้องกําหนดตามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ณ สิน้วนัท่ีเสนอขายหน่วยลงทนุเพิ่ม 

เม่ือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับจดทะเบียนเพ่ิมจํานวนเงินทุนของโครงการแล้ว    
บริษัทจดัการจะแจ้งการดําเนินการดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุทราบ โดยจะปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ี
ทําการของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(3) บริษัทจดัการอาจดําเนินการควบรวมกองทนุ โดยจะเป็นการควบกองทนุรวมหรือการรวมกองทนุรวมท่ีอยู่ภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเท่านัน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะสามารถดําเนินการเพ่ือควบรวมกองทุนได้ต่อเม่ือได้รับมติของผู้ ถือ  
หน่วยลงทนุ และได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ทัง้นี ้ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศกําหนด เว้น
แต่คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ จะ
พิจารณาผอ่นผนั เหน็ชอบ ประกาศ กําหนด แก้ไข เปล่ียนแปลง หรือสัง่การ เป็นอยา่งอ่ืน  

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวธีิการควบรวมกองทุน 

(1) กองทนุรวมตัง้แต่สองกองทนุรวมขึน้ไปภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการจะดําเนินการเพ่ือควบรวมกองทนุได้ต่อเม่ือ
ได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1.1) ได้ รับมติเสียงข้างมากจากผู้ ถือหน่วยลงทุน  ซึ่ง คิดเป็นจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน 
หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของแตล่ะกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุ  

(1.2) ในกรณีท่ีมีผู้ ถือหน่วยลงทนุของแตล่ะกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุ ออกเสียงน้อยกวา่กึง่หนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุ
ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวม หรือออกเสียงตัง้แต่กึ่งหนึ่งขึน้ไปของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ไม่ได้มติโดยเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วย
ลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด หากบริษัทจดัการประสงค์จะควบรวมกองทนุต่อไปบริษัทจดัการจะดําเนินการขอมติครัง้ใหม่
ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุครัง้แรกหรือวนัท่ีกําหนดให้เป็นวนัสดุท้ายของการรับหนงัสือแจ้งมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในการ
ขอมติครัง้แรก และได้รับมติในครัง้หลงันีเ้กินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งออกเสียงลงมติของแต่ละ
กองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุ 
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ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องดําเนินการตาม (1.2) บริษัทจดัการจะแจ้งผลการนบัมติครัง้แรกให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบด้วย 

การขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะกําหนดรายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวมใหม่ หรือ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมท่ีรับโอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือเลิกกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุ
รวมท่ีโอนไปในคราวเดียวกนัด้วย 

ในการควบรวมกองทนุไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทนุปิดกบักองทนุปิด หรือกองทนุปิดกบักองทนุเปิด หากมีผลให้
เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมท่ีรับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุนเพ่ือแก้ไข
โครงการจดัการกองทนุปิดเป็นโครงการจดัการกองทนุเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม
หลกัเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะถือวา่ได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุปิดเป็น
โครงการจดัการกองทนุเปิดแล้ว ทัง้นีโ้ดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบติัตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการกําหนดวิธีปฏิบติัในการขอความเหน็ชอบเพ่ือแก้ไขประเภทของโครงการจดัการกองทนุรวม” 

(2) ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการสง่หนงัสือนดัประชมุลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชมุ หรือสง่
หนงัสือขอมติลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนวนัท่ีกําหนดให้เป็นวนัสดุท้ายของการรับหนงัสือแจ้งมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดย
เปิดเผยข้อมลูท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุควรทราบเก่ียวกบัการควบรวมกองทนุไว้ในหนงัสือนดัประชมุ หรือหนงัสือขอมติดงักลา่ว   

(3) ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพ่ือควบรวมกองทุนถึงวนัท่ีมีการควบรวมกองทุน 
บริษัทจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุ
รับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมดงักล่าวได้ โดยการปิดประกาศเร่ืองดงักล่าวไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ 
และจดัให้มีการประกาศเร่ืองดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจดัทํารายงานแสดงสถานะการลงทนุของวนัทําการสดุท้ายของแต่ละสปัดาห์ของ
กองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุ  และจดัให้มีรายงานดงักลา่วไว้ ณ ท่ีทําการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ 

(4) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติให้มีการควบรวมกองทุนแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการย่ืนคําขอรับความเห็นชอบต่อ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(5) เม่ือบริษัทจดัการได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ทําการควบรวมกองทนุแล้ว บริษัทจดัการ
จะบอกกล่าวการควบรวมกองทนุและการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนดเวลาใน
การใช้สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมท่ีโอน ตามวิธีการดงัต่อไปนีภ้ายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับ
ความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายของกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุทราบเป็นหนงัสือพร้อมสรุปสาระสําคญัของโครงการ
จดัการกองทนุรวมใหม่หรือกองทนุรวมท่ีรับโอน วนัท่ีจะควบรวมกองทนุ วนัเร่ิมทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุโดยระบวุนั เดือน ปี 
อยา่งชดัแจ้ง และสถานท่ีติดตอ่เพ่ือสอบถามหรือรับข้อมลูเพิ่มเติม 

(2) ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัท่ีมีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถ่ินอยา่งน้อยสองฉบบัเป็นเวลา 2 วนัติดตอ่กนั 

ในกรณีท่ีเป็นการควบรวมกองทนุระหว่างกองทนุปิดกบักองทนุปิดหรือกองทนุปิดกบักองทนุเปิด  การแจ้งและประกาศตาม
วรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะแจ้งและประกาศการได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือแก้ไขโครงการจดัการกองทนุปิดเป็นโครงการ
จดัการกองทนุเปิดด้วย    
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(6)  เม่ือบริษัทจดัการได้มีหนงัสือแจ้งและประกาศการควบรวมกองทนุตามข้อ (5) แล้ว บริษัทจดัการ จะดําเนินการตาม
โครงการจดัการกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมท่ีโอนในการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมท่ีโอนเป็น 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมท่ีรับโอน แล้วแตก่รณี 

สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทนุรวมท่ีโอนซึ่งออกเสียงคดัค้าน หรือท่ีไม่ได้ออกเสียงในการควบรวม
กองทนุ บริษัทจดัการจะจดัให้มีวิธีการในการให้สทิธิแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วในการท่ีจะออกจากกองทนุรวมก่อนท่ีการควบ
รวมกองทุนแล้วเสร็จ โดยจะทําการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ และปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทําการ 
ทกุแห่งของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ใน
การซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)    

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันท่ีการควบรวม
กองทนุแล้วเสร็จ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุได้มอบหมายให้บริษัทจดัการดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว
เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมท่ีรับโอนได้     

(7) บริษัทจัดการจะจดัส่งหนงัสือแจ้งสถานะการเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมใหม่หรือกองทุนรวมท่ีรับโอนไปยงั 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหม่หรือกองทนุรวมท่ีรับโอน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีควบรวม
กองทนุแล้วเสร็จ 

(4) เม่ือสิน้สดุกําหนดระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ลงทนุกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ตามท่ีหน่วยงานท่ีมี
อํานาจตามกฎหมายประกาศกําหนดแล้ว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงประเภทโครงการจากกองทนุรวมหุ้น
ระยะยาว ไปเป็นกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ พร้อมทัง้ดําเนินการเปล่ียนช่ือกองทนุรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทกุรายแล้ว 
 

29.  การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
29.1  สํานกังานอาจเพิกถอนการอนมุติัให้จัดตัง้และจดัการกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป หากปรากฏว่าบุคคลใดหรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
29.2 หากปรากฎวา่กองทนุรวมใดมีมลูคา่หน่วยลงทนุหรือมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นจํานวนดงันี ้

(1) มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท 
ในวนัทําการใด และบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุรวมนัน้ 

(2) จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกวา่ 35 ราย ในวนัทําการใด  

(3) ในกรณีท่ีมีการขายคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวา่สองในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลา 5 วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
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29.3 เม่ือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีท่ี     
บริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฏิบติัตามหน้าท่ีของตน  
 
29.4 เม่ือได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่าย
ได้เเล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ 

เง่ือนไขพิเศษ : 

-  สําหรับเง่ือนไขการเลิกกองทุนรวมในข้อ 29.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ เว้นแต่กรณีท่ี
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายได้แก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนั 
เป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไม่ถือ
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 

- ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้รับคําสัง่ให้เลกิกองทนุจากหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คําสัง่ศาล คําสัง่อนญุาโตตลุาการ และหรือกรณีปรากฏเหตกุารณ์อ่ืนใดตามท่ีระบไุว้ใน
โครงการนี ้ 
 

30.  การดาํเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรสําหรับการเลิกกองทนุ บริษัทจดัการ
จะดําเนินการดงันี ้ 
 
30.1  กรณีท่ีทราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า  

กรณีท่ีทราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า บริษัทจดัการจะดําเนินการดงันี ้ 

(1)  แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน และจะ
กระทําการด้วยวิธีอ่ืนใดเพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมลูในเร่ืองดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทนุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วนัทําการ 
เช่นประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัท้องถ่ิน เป็นต้น 

(2)  แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทราบ ก่อนวนั
เลกิกองทนุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนัทําการ  

(3)  จําหน่ายทรัพย์สินของกองทนุเพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัว๋
สญัญาใช้เงินท่ีมีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเม่ือทวงถาม ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุ  
 
30.2  กรณีท่ีไมท่ราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า  

กรณีท่ีไมท่ราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า ดงัเช่นกรณีท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.2 บริษัทจดัการจะดําเนินการดงันี ้ 
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(1)   ยุติการรับคําสั่งซือ้และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตัง้แต่วันทําการท่ีปรากฏเหตุตามข้อ 29.2 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการ
พิจารณาใช้สทิธิหรือประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้ 

(2)   แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบว่าบริษัทจะดําเนินการการโอนย้ายการลงทนุภายใน 
5 วันทําการ เม่ือเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 29.2 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทัง้แจ้งเป็นหนังสือให้สํานักงานทราบ ทัง้นี ้
ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัทําการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.2  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทนุดงักลา่วข้างต้น เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงเจตนาไว้ในใบจองซือ้
หน่วยลงทนุหรือใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุว่าประสงค์จะโอนย้ายการลงทนุไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอ่ืน เม่ือเกิดเหตกุารณ์
ตามข้อ 29.2   

(3)   จําหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทนุรวมดงักล่าวภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัทําการท่ีปรากฏเหตุ
ตามข้อ 29.2 เพ่ือรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระทําได้และชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมิได้แสดงเจตนา
โอนย้ายการลงทนุไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอ่ืนโดยอตัโนมติั  

(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมิได้แสดงเจตนาโอนย้ายการลงทนุไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอ่ืน
ตามสดัส่วนจํานวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัทําการนบัแต่วนัทําการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 
29.2 และเม่ือได้ดําเนินการชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแล้วให้ถือวา่เป็นการเลกิกองทนุเปิดนัน้ 

เม่ือได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (3) ให้บริษัทจดัการ
กองทนุรวมดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
ชําระบญัชีของกองทนุรวม 

 
31.  การชาํระบัญชีกองทุนรวม และวธีิการเฉล่ียเงนิคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ :  

เม่ือเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี  ้เว้นแต่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ จะพิจารณาแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่
การ เหน็ชอบ และ/หรือผอ่นผนั เป็นอยา่งอ่ืน  

(1)  บริษัทจดัการจะจดัให้มีการชําระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ ชําระบญัชีท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์เห็นชอบ เพ่ือดําเนินการคิดคํานวณ รวบรวมทรัพย์สิน จดัทําบญัชี ชําระหนีส้ิน จําหน่ายและแจกจ่ายทรัพย์สินแก่ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้ ทําการอย่างอ่ืนตามแต่จําเป็นเพ่ือชําระบญัชีของกองทุนให้เสร็จสิน้โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการท่ี คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศ กําหนด สัง่การ ผอ่นผนัและ/หรือเหน็ชอบ 

(2) เม่ือชําระคา่ใช้จ่าย คา่ธรรมเนียม คา่ภาระติดพนั เงินค่าตอบแทนในการชําระบญัชี และหนีส้ินทัง้หมดของกองทนุเสร็จ
สิน้ ผู้ ชําระบญัชีจะดําเนินการเฉล่ียคืนเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเท่าท่ีคงเหลืออยู่ตามสดัส่วนจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถืออยูต่ามหลกัฐานท่ีปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลกิกองทนุ 

(3)  ในกรณีท่ีเจ้าหนีข้องกองทนุไม่ได้ย่ืนคําทวงหนีแ้ก่ผู้ ชําระบญัชี หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่
ย่ืนเช็คตอ่ธนาคารเพ่ือให้ใช้เงินตามเช็คท่ีได้รับเน่ืองจากการแจกจ่ายทรัพย์สนิให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้ ชําระบญัชีจะดําเนินการ
วางเงินตามจํานวนหนีห้รือจํานวนเงินตามเช็ค หรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้วางเงินประกนัค่าฤชาธรรมเนียมไว้ ณ สํานกังานวาง
ทรัพย์ตามกฎหมาย กฏข้อบงัคบัและระเบียบเก่ียวกบัการวางทรัพย์ และจะแจ้งเป็นหนงัสือให้เจ้าหนี ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่มี
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ช่ือปรากฎในบญัชีและเอกสารหลกัฐานของกองทนุทราบถงึการวางเงินหรือทรัพย์สนิดงักลา่วโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ
รับหรือโดยวิธีอ่ืนท่ีมีหลกัฐานการตอบรับ อีกทัง้ยงัจะดําเนินการใด ๆ ตามความจําเป็นเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เป็นผู้ มีสิทธิถอนเงินหรือทรัพย์สินท่ีวางไว้ ซึ่งเจ้าหนีห้รือผู้ ถือหน่วยมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี 
นบัแตว่นัถดัจากวนัท่ีได้รับคําบอกกลา่วการวางเงินหรือทรัพย์สนิในฐานะท่ีเป็นทรัพย์สนิคงค้างของกองทนุ  

(4)  ผู้ ชําระบญัชีจะต้องชําระบญัชีให้เสร็จสิน้ภายใน 90 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัเลิกกองทนุ และเม่ือชําระบญัชีเสร็จสิน้
แล้ว ผู้ ชําระบัญชีจะทําการย่ืนคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทัง้จัดส่งรายงานผลการชําระบัญชีตามแบบท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัชําระบญัชีเสร็จสิน้ เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน 
หรือไม่ย่ืนเช็คแก่ธนาคารเพ่ือให้ใช้เงินตามเช็คท่ีได้รับเน่ืองจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ผู้ ชําระบัญชี
สามารถย่ืนคําขอจดทะเบียนเลิกกองทนุได้เม่ือพ้นกําหนด 6 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัชําระบญัชีเสร็จสิน้ แต่ทัง้นี ้ต้องไม่
เกินหนึ่งปีนับตัง้แต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิน้ เว้นแต่มีเหตุผลจําเป็นและสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ด้วย และหากปรากฏว่ายงัมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ ชําระบญัชีจะ
จดัการโอนทรัพย์สนิดงักลา่วให้ตกเป็นกรรมสทิธิของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

 

32.  อ่ืนๆ 
 
32.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามท่ี
เห็นสมควรในกรณีท่ีส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงการคลัง และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปล่ียน แก้ไขเพิ่ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันในเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวเน่ืองกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี  
และ/หรือหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการจดัตัง้จดัการ และ/หรือวิธีการบริหารจดัการกองทนุไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของกฎหมาย ประกาศ 
ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบติั เง่ือนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทัง้นี ้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย 
ทัง้นี ้การแก้ไขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามท่ีสํานักงานประกาศกําหนด เห็นชอบ ผ่อนผัน สั่งการ ให้
สามารถกระทําได้ 
 
32.2 การลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวเพ่ือให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) กําหนด 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

การลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ดําเนินการ
ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายภาษีอากรกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจงึมีหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

1) ศกึษาคูมื่อภาษีอากร – กองทนุรวมหุ้นระยะยาว และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุให้ชดัเจนก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

2) ตรวจสอบการลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวของตนเองให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

3) แสดงข้อมลูการลงทนุต่อกรมสรรพากร และดําเนินการเสียภาษีในกรณีท่ีมีการขายคืนหน่วยลงทนุ หรือมีการลงทนุท่ีไม่
เป็นไปตามเง่ือนไขในการได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย 
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32.3 การเปล่ียนแปลงประเภทกองทนุ 

เม่ือสิน้สดุกําหนดระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ลงทนุกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอํานาจ
ตามกฎหมายประกาศ กําหนดแล้ว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงประเภทโครงการจากกองทนุรวมหุ้นระยะ
ยาว ไปเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน พร้อมทัง้ดําเนินการเปล่ียนช่ือกองทุนรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุทกุรายแล้ว 
 
32.4 วิธีการในการคดัเลือกบรรษัทภิบาล 

บริษัทท่ีเข้าข่ายการมีธรรมาภิบาลท่ีดี  (Good Governance) ในท่ีนีห้มายถึงบริษัทท่ีอยู่ในรายช่ือตามกรอบการจดัเกณฑ์
บรรษัทภิบาลของหน่วยงานต่าง ๆ เพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งก็ได้ เช่น ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ บริษัท ไทยเรทติง้แอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จํากัด (TRIS) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น 
 
32.5 การบนัทกึบญัชีเงินลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ในการจดัการกองทนุรวมหุ้นระยะยาว บริษัทจดัการจะบนัทกึบญัชีเงินลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ท่ี สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประกาศกําหนด    
 
32.6 หนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะจดัทําและจดัส่งหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวโดยมีรายการตามหลกัเกณฑ์ท่ี
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และ/หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประกาศกําหนด โดยจะ
นําสง่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีซือ้หน่วยลงทนุภายในปี 2559 เทา่นัน้ 
 
32.7 หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาวภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการท่ีผู้ ถือ     
หน่วยลงทนุขายคืน เพ่ือไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวอ่ืน 

บริษัทจดัการจะจดัทําและจดัส่งหนงัสือรับรองการโอนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว โดยมีรายการตามหลกัเกณฑ์ท่ี
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประกาศกําหนด ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายในระยะเวลาท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และจดัสง่ให้
เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีซือ้หน่วยลงทนุภายในปี 2559 เทา่นัน้ 

 

32.8 การกู้ ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน 

ในกรณีท่ีกองทนุรวมเปิดมีเหตจํุาเป็นต้องบริหารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราว บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจกู้ ยืมเงินหรือเข้า 
ทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามของกองทนุรวมได้ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ต้องเป็นบคุคลประเภทสถาบนั โดยบคุคลดงักลา่วต้องไมใ่ช่ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมเปิดนัน้  

(2)  ระยะเวลาการชําระหนีต้ามสญัญากู้ ยืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนต้องไมเ่กินเก้าสบิวนั  
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(3)  อตัราสว่นการกู้ ยืมเงินและการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ณ สิน้วนัใด เม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละสิบของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม เว้นแต่การเกินอตัราสว่นดงักล่าวมิได้เกิดจากการกู้ ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดย
มีสญัญาซือ้คืนเพิ่มเติม  

(4)  ในกรณีของการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ต้องใช้สญัญามาตรฐานท่ีกําหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย
หรือบริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน) 
 
32.9 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เพ่ือกองทุนจากหลกัทรัพย์ สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ทรัพย์สินอ่ืน ขาย
หลกัทรัพย์โดยท่ียงัไม่มีหลกัทรัพย์นัน้อยู่ในครอบครอง ก่อภาระผูกพัน หรือหาดอกผลหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยวิธีอ่ืน
แล้วแต่กรณี อย่างรัดกมุและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุ วตัถปุระสงค์ของกองทนุ ลกัษณะของผู้ลงทนุ รวมทัง้อยู่บนหลกั
ของการกระจายความเส่ียง โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด 
 
32.10 การดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุตามนยัข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการทําประกนัภยัความรับผิดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะ
เปล่ียนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานกังาน หรือขอมติโดยเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวมภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถงึการไมส่ามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุดงักลา่ว  

ทัง้นี ้หากมีเหตจํุาเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้สํานกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการ
รายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
บริษัทจดัการจะดําเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 
 
32.11 การกําหนดเหตเุพิ่มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือการ
หยดุรับคําสัง่ซือ้ / คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายให้เทา่เทียมกนั บริษัทจดัการอาจไมข่ายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ตามคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสัง่ซือ้ / คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียน 
หน่วยลงทนุ ในกรณีตอ่ไปนี ้ 

 กรณีท่ีบริษัทจดัการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ อนัเน่ืองมาจากไม่สามารถ
คํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตสุมผลตามท่ีระบุไว้ในข้อ 24.1 เง่ือนไขพิเศษ 4. “การหยดุ
คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ” 
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32.12  ตวัแทนเก็บรักษาทรัพย์สนิ และ/หรือผู้ รับฝากทรัพย์สนิ  

บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ตวัแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้ รับฝากทรัพย์สินท่ีมีคณุสมบติัเป็นไปตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคณุสมบติัของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม เป็นตวัแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้ รับ
ฝากทรัพย์สิน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้บุคคล
ดงักลา่วให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้ 
 
32.13 บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทนุจากบคุคลท่ีเป็นผู้ ให้บริการ อนัเน่ืองมาจากการใช้บริการของ
บคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

(2)   ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจําเป็นเพ่ือให้กองทนุได้รับ
ประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทนุท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานงึถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการรับผลประโยชน์ดงักลา่วไว้ในรายงานรอบปีบญัชี และในกรณีท่ีเป็นกองทนุรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย 
 
32.14   บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจดัส่งเอกสาร ข้อมลู หรือรายงาน
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร 
ข้อมลู หรือรายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จดัส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจดัการ หรือ การจดัสง่ข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจดัสง่ให้ในรูปแบบข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน 
หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้สําหรับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุท่ี
ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอ่ืนใด ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุตามปกติได้ 

อนึ่ง กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมลู หรือรายงานต่างๆ เก่ียวกบักองทนุตามวิธีใดวิธีหนึ่ง
ข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัส่งเอกสาร ข้อมลู หรือรายต่างๆให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีท่ีได้แสดงความจํานงไว้
เท่านัน้ จนกว่าจะมีคําสัง่เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมลูเก่ียวกบั
กองทนุครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงไว้กบับริษัทจดัการ 
 
32.15 กองทนุนีไ้มไ่ด้จดทะเบียน และจะไมจ่ดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทนุของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1940 
และตามท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบอ่ืนใดใน
ลกัษณะเดียวกนัของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในโครงการ และหน่วยลงทนุของกองทนุนีไ้ม่ได้จด
ทะเบียนภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (United States Securities 
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Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็น
อยา่งอ่ืนในโครงการ  

ด้วยเหตดุงักล่าว บริษัทจดัการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตาม
ความหมายท่ีกําหนดไว้ใน Regulation S ซึ่งออกภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ่ง
ความหมายคําวา่ “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่
อาจโอนหน่วยลงทนุให้แก่ US Person ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการ
โอนหรือจําหน่ายให้แก่ US Person 

ดังนัน้ ผู้ ลงทุนหรือผู้ รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาท่ีจองซือ้หรือในเวลาลงทะเบียนรับโอน 
หน่วยลงทนุ (แล้วแตก่รณี) วา่ตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุเพ่ือหรือในนามของ US Person  

ผู้ลงทนุหรือผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ (แล้วแต่กรณี) จดัหาข้อมลูเก่ียวกบั US Person และควรปรึกษากบันกักฎหมายของตนว่าตน
เข้าลกัษณะเป็น US Person หรือไม ่
 
32.16 ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 

1. การถือหน่วยลงทนุท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวน
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) นิติบุคคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 

(ญ) บคุคลอ่ืนท่ีได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานเม่ือมีเหตจํุาเป็นและสมควร 

(2) กรณีท่ีมีเหตุจําเป็นและสมควรอ่ืนใดให้ผ่อนคลายสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกิน
ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 1 ได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยได้รับการ



  

 
กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว 82 

 

ผอ่นผนัจากสํานกังาน ทัง้นี ้ในการผอ่นผนัดงักลา่ว ให้สํานกังานพิจารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมดงักลา่วเป็นสําคญั 

เง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุกรณีท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ ต้องมีสาระสําคญัอย่างน้อย
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วย ลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใด
หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 

(2) การจํากดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจํากดัสิทธิรับเงินปันผลใน
สว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทนุมาเพิ่มเติม 

2. การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 2 

(ข) บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจํากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  

(ค) ในระหว่างการดําเนินการเพ่ือยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและแยกเงินปันผล
สว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิอ่ืนของกองทนุรวม โดยไมนํ่ามารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(3) กรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนน
เสียงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไมเ่กินหนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ว่าด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดั
การถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
32.17 หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

การดําเนินการใดท่ีโครงการจัดการกองทนุรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจัดการ
กองทนุรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมติ 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีให้ดําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมาย ให้ถือวา่มตินัน้เสียไป 

ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพ่ือแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองท่ีกระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั ต้องได้รับมติโดยเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของโครงการจดัการกองทนุรวมนัน้ เว้นแต่กรณีท่ีกองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่
เทา่กนั ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 
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(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถือ
หน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดท่ีได้รับ
ผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุชนิดนัน้ 
 
32.18 การจดัทําทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และข้อจํากดัการโอนหนว่ยลงทนุ 

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

ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจํากดัสิทธิ
ใดๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในโครงการหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีแล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอํานาจปฎิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของ
บริษัทจดัการ 
 
32.19 เพ่ือให้เป็นไปตามพนัธะผกูพนัและกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจดัการหรือกลุ่มยโูอบี 
อาทิเช่น ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนัตามท่ีระบใุน ข้อ 32.20 หรือในกรณีท่ี
บริษัทจดัการหรือกลุ่มยโูอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอนัเป็นผลสืบเน่ืองจากพนัธะผกูพนัหรือ
กฎหมายดงักล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเง่ือนไขสําหรับการเปิดบญัชีและการทําธุรกรรมตามหลกัเกณฑ์ 
และ/หรือนโยบายของบริษัทจดัการ และกลุม่ยโูอบีตามท่ีเหน็สมควร โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ลงทนุทราบไว้ ณ ท่ี
ทําการของบริษัทจดัการ 
 
3.20 ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินท่ีไม่ใช่สญัชาติ
อเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลท่ีอยู่ใน
บงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถ่ินท่ีอยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยว่าในปัจจบุนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกบั FATCA (ซึ่ง
ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกันและ
บคุคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพ่ือหาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบั
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ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการกําหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัทําเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ 
FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบท่ีสําคญัในสองกรณี คือ 

(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุ
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงิน
อ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย 
ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าท่ีดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักล่าวก่อนชําระให้กบั
กองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการทํา
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถ
ดําเนินการลงทนุตอ่ไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทนุได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถทํา
รายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

เพ่ือมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัภายใต้ข้อกําหนด
และหลกัเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฎิบติังาน
ของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดงันี ้

(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น) ท่ีมี
อยู่ในบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ ให้กบัหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุนําสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความเก่ียวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อท่ีกําหนดไว้ใน
แบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเม่ือข้อมูลท่ีเคยให้ไว้มีการ
เปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําสง่หลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ี
เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักลา่ว 
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(3)  ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทุนหรือผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ในกรณี
ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือ
หน่วยลงทนุดงักล่าวรับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบไุว้ใน 
คําขอเปิดบญัชี   

(1)  ไมรั่บคําสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(2)  ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ 
หน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย 

(4)  ดําเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึน้ หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 

การดําเนินการดงักล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพ่ือ
หลีกเล่ียงมิให้บริษัทจดัการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวข้องอนัจะทําให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกลา่วแล้วข้างต้น ซึง่ในทางปฏิบติับริษัทจดัการ
จะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมาย
ตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) เทา่นัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น 
บริษัทจดัการ (รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมลูของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 
33.  การระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  

ไมมี่ 
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