
1.  

 
 
 
 
 
 
 

กองทุนเปิด เกียรตินาคิน 

KIATNAKIN FUND : KKF 
 

ปีท่ี 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนงัสอืชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
สว่นขอ้มูลโครงการ 



หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
ส่วนขอ้มูลโครงการ 

 
 
 

กองทุนเปิด เกียรตินาคิน 
ปีท่ี 21 

 
 
 

จดัตัง้และจดัการโดย 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 
 

เสนอขายต่อ 
ประชาชนทัว่ไป และสถาบนัตา่ง ๆ 

 
 
 

มูลค่าโครงการ 
5,000,000,000 บาท จ านวนหนว่ยลงทนุ 500,000,000 หนว่ย 

 
 
 

ผูด้แูลผลประโยชน ์
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 

หนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ีรวบรวมข้ึนโดยใชข้อ้มูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2558 

 
 



สารบญั 
                    หน้า 

 
ค าจ ากดัความ ........................................................................................................................................................... 1 
1. ช่ือ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม ....................................................................................... 3 
2. จ านวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุรวม มลูคา่ที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของ หนว่ยลงทนุท่ีเสนอขาย 3 
3. วตัถปุระสงค์ของโครงการจดัการกองทนุรวม นโยบายการลงทนุ ลกัษณะโครงการ ประเภท และอตัราสว่นของ

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุ ................................................................... 4 
4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล ........................................................................................................................... 13 
5. การรับช าระหนีเ้พื่อกองทนุรวมด้วยทรัพย์สนิอื่น ............................................................................................ 14 
6. ช่ือ ที่อยู ่หมายเลขโทรศพัท์ เง่ือนไขการเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทนุรวม 15 
7. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้สอบบญัชี ............................................................................................ 16 
8. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ......................................................................... 17 
9. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้จดัจ าหนา่ย .......................................................................................... 17 
10. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ............................................................. 17 
11. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของที่ปรึกษาการลงทนุ ................................................................................. 21 
12. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของที่ปรึกษากองทนุ ..................................................................................... 21 
13. การเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก ................................................................................................................ 21 
14. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ................................................................................................. 21 
15. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ .................................................................................... 27 
16. การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ............................................................................................................................. 29 
17. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ........................................................................................................................... 32 
18. การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ .................................................... 32 
19. การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ........................................... 33 
20. การหยดุรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ...................................................................................................................... 34 
21. การช าระคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน ...................................................... 34 
22. สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้าม)ี 

และที่ปรึกษา (ถ้าม)ี .................................................................................................................................... 35 
23. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยทีเ่รียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุและกองทนุรวม ................................... 40 
24. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่ หนว่ยลงทนุและราคา

หนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง ........................................ 43 
25. รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทนุรวม ................................................................................................. 47 
26. การก าหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ....................................................................... 47 
27. สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ............................................................................................................... 48 
28. วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ ..................................................................... 49 



29. การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม .............................................................................................................. 50 
30. การด าเนินการของบริษัทจดัการ เมื่อเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม .............................................................. 51 
31. การช าระบญัชีกองทนุรวม และวธีิการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเมื่อเลกิโครงการ ................................ 51 
32. อื่นๆ ........................................................................................................................................................... 52 
33. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ .................................................................................... 57 
 
 

 



กองทนุเปิด เกียรตินาคิน  1 

ค าจ ากัดความ 
 

ในโครงการฉบบันี ้เว้นแตเ่นือ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอยา่งอื่น ค าจ ากดัความตา่งๆ ให้มีความหมาย
ตามที่ได้ให้ไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

โครงการ หมายถึง โครงการจดัการกองทนุเปิด เกียรตินาคิน 

กองทุนรวม หมายถึง กองทนุเปิด เกียรตินาคิน 

หน่วยลงทุน หมายถึง หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด เกียรตินาคิน 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หมายถึง บคุคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ท าหน้าที่
ขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณีของกองทนุรวม 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
อนุญาตให้ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซือ้ขายในศูนย์ซือ้ขายหลักทรัพย์
กรุงเทพ 

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

วันท าการ หมายถึง ทกุวนัและเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย 

วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน หมายถึง วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ใน
รายละเอียดโครงการ 

ค าเสนอซือ้ หมายถึง ค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ ท า 
ค าเสนอซือ้ต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง า
กิจการ 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  หารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการท่ีค านวณ 

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุ บวกคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 
(ถ้ามี) 
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ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แ ก้ ไขราคาหน่ วยลงทุนที่ ไม่ ถูก ต้ อง ใ ห้ เ ป็นราคา 
หน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แต่วนัที่
ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงปัจจบุนั 

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  หรือการ
จ่ายเงินซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุที่
ไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องแทนการเพิ่มหรือ
ลดจ านวนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจ ากดัที่ตลาดหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัทจ ากดันัน้ 

กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซือ้ขายในศูนย์ซือ้ขายหลักทรัพย์ 
หรือบริษัทมหาชน จ ากดั 

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
สภาวิชาชีพก าหนดเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม 

สถาบันการเงนิ หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฏหมายว่าด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืม
ของสถาบนัการเงิน 

สมาคม หมายถึง สมาคมที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาต
และจดทะเบียนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อท าการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
หลกัทรัพย์ประเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทนุ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 
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โครงการจดัการกองทุนเปิด เกียรตินาคิน  

(KIATNAKIN FUND : KKF) 

 
ชื่อบริษัทจัดการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

ที่อยู่บริษัทจัดการ ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ 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 ช่ือโครงการภาษาไทย :  กองทนุเปิด เกียรตินาคิน 

1.2 ช่ือโครงการภาษาองักฤษ : KIATNAKIN  FUND 

1.3 ช่ือยอ่ : KKF 

1.4 ประเภทโครงการ : โครงการเปิด 
 การระดมทนุ : ผู้ลงทนุในประเทศ 

1.5 อายโุครงการ : ไมก่ าหนด 

1.6 ลกัษณะโครงการ : กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
 

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของ 
หน่วยลงทุนที่เสนอขาย     

2.1 จ านวนเงินทนุของโครงการ : 5,000 ล้านบาท   

2.2 มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย :  10 บาท 

2.3 จ านวนหนว่ยลงทนุ : 500,000,000 หนว่ย  

2.4 ประเภทของหนว่ยลงทนุ : ระบช่ืุอผู้ ถือ   

2.5 ราคาของหนว่ยลงทนุที่เสนอขายครัง้แรก  : 10 บาท (สบิบาทถ้วน) 

2.6  มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก   : 5,000 บาท 

2.7 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป :  1,000 บาท 

2.8 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน : ไมก่ าหนด 
  จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน : 500 หนว่ย 

2.9 มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า : ไมก่ าหนด 

http://www.uobam.co.th/
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 จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า :  ไมก่ าหนด 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภท 
และอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน 

3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ   

โครงการมีวตัถปุระสงค์เพื่อระดมเงินออมและเงินลงทนุในระยะยาวจากประชาชนทัว่ไป และสถาบนัตา่งๆ โดยจะน าเงินทนุ
สว่นใหญ่ไปลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทหุ้นทุนของกิจการต่างๆ ที่มีปัจจัยพืน้ฐานดี เป็นอตุสาหกรรมที่มีแนวโน้มในการ
เติบโตสงูในระยะกลางและระยะยาว และจ านวนเงินทุนบางส่วนจะน าไปลงทุนในตราสารการเงิน ตลอดจนเคร่ืองมือ
ทางการเงินตา่งๆ ท่ีได้ก าหนดไว้ในโครงการ โดยมุง่หวงัมลูคา่เพิ่มจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ดอกเบีย้และเงินปันผล  โดยจะ
ใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารกองทุนรวมภายใต้ความเหมาะสมระหว่างผลตอบแทนที่สู ง
สม ่าเสมอ และความมัน่คงจากการลงทนุ ในการลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างๆ กองทนุรวมอาจรับจ านองอสงัหาริมทรัพย์เป็น
หลกัประกันการลงทุนได้ โครงการจะจัดสรรผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ในรูปของเงินปันผล  
ไมต่ ่ากวา่ปีละ 2 ครัง้ โดยจะพิจารณาจ่ายไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของรายได้จากการลงทนุสทุธิ บวกก าไรหรือขาดทนุสทุธิที่
เกิดขึน้จริงทัง้สิน้ในแต่ละงวดบญัชีที่จะจ่ายเงินปันผล หรืออาจพิจารณาจ่ายจากก าไรสะสม โดยไม่รวมก าไรหรือขาดทุน
สทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง เมื่อกองทนุเปิดมีก าไรสะสมจนถึงงวดบญัชีที่จ่ายเงินปันผล ทัง้นีต้ามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 
 
3.2 ประเภทกองทุนรวม : กองทนุรวมทัว่ไป 
 
3.3 นโยบายการลงทุน : ตราสารแหง่ทนุ 

เป็นกองทนุรวมที่ลงทนุในตราสารแหง่ทนุ ซึง่มีนโยบายหลกัดงันี ้

1. ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของ 
กองทนุรวม 

2. เงินทุนสว่นที่เหลือจะน าไปลงทุนในตราสารหนี ้และตราสารทางการเงินอื่นๆ รวมทัง้เงินฝากธนาคารพาณิชย์ ทัง้นีเ้พื่อให้
โครงการมีรายได้ที่สงูสม ่าเสมอ และมีความมัน่คงจากการลงทนุ ทัง้นีจ้ะไมล่งทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) 
ตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Notes) และตราสารหรือหลกัทรัพย์ที่เสนอขายในตา่งประเทศ 

บริษัทจดัการจะจดัท าข้อมลูการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทนุเฉลี่ยในรอบระยะเวลาสามเดือนหกเดือน เก้าเดือน และ
สบิสองเดือนของรอบปีบญัชี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด พร้อมทัง้แสดงเหตผุลในกรณี
ที่ไม่สามารถลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ที่ก าหนดตามข้อ 1 และเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้       
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการเห็นสมควรภายใน 15 วนันบัแต ่      
วนัสิน้รอบระยะเวลาดงักลา่ว 

อยา่งไรก็ตามอาจมีบางขณะที่ไมส่ามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุท่ีก าหนดไว้ในโครงการได้ด้วยเหตทุีเ่กิดจาก
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่มีนัยส าคญัต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์, ภาวะสงคราม, การประกาศ
นโยบายหรือมาตรการของทางราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องอนัอาจสง่ผลโดยตรง และ/หรือโดยอ้อมต่อภาวะการลงทนุ
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ในตลาดหลกัทรัพย์ และการท่ีราคาหลกัทรัพย์ลดลงอยา่งรุนแรงในช่วงที่ใกล้กบัวนัสิน้รอบปีบญัชี เป็นเหตใุห้บริษัทจดัการ
ไม่สามารถปรับการลงทนุได้ทนัก่อนสิน้ปีบญัชี โดยบริษัทจดัการจะรายงานการที่ไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่น
การลงทนุท่ีก าหนดไว้ในโครงการตามประกาศให้แก่ส านกังาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 
3.4 ลักษณะพิเศษ : ไมม่ี 
 
3.5 การลงทุนในต่างประเทศ : ไมม่ี 
 
3.6 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน 

 บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สนิอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่ง
หนึง่หรือหลายอยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี ้
เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

3.6.1 ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่ ตราสาร หรือสญัญาที่เสนอขายในประเทศ หรือผู้ ออกหรือคู่สญัญาเป็นนิติ
บคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี ้
(1) หุ้น 

(2) หน่วยลงทุนหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุนหรือของกองทุนรวมอื่นที่มี
นโยบายการลงทนุในตราสารแหง่ทนุ เช่น กองทนุรวมผสม เป็นต้น 

(3) ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นหรือใบส าคัญแสดงสิทธิในการซือ้หุ้ นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ โดยต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) การลงทนุในตราสารดงักลา่วต้องเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management) 
(ข) บริษัทจดัการต้องด าเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทนุที่มีคณุภาพซึ่งมีสภาพคลอ่งในจ านวนที่เพียงพอ
ตอ่มลูคา่การใช้สทิธิตามตราสารดงักลา่ว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารนัน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์
ที่ส านกังานก าหนด 

(4) ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ที่มีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้น  

(5) ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นหลกัทรัพย์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
3.6.2 ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ได้แก่ 

(1) ตราสารแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ 

(1.1) ตัว๋แลกเงิน ตั๋วสญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคาร
พาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั 
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(1.2) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์เป็น
ผู้ออก ซึง่ก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

(1.3) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือดงัตอ่ไปนี ้
(ก) อนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นอนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ออก
ตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ได้มาจากการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้วย หรือ 
(ข) อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกัน อยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (investment 
grade) ทัง้นี ้โดยการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือภายใต้ช่ือ Standard & Poor หรือ Moody’s 
หรือ Fitch หรือสถาบนัอื่นที่ส านกังานก าหนดเพิ่มเติม 

(2) ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่ 

(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่ 
(ก) ตัว๋เงินคลงั 
(ข) พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(ค) พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้ที่ กระทรวงการคลงัหรือกองทนุเพื่อ
การฟืน้ฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออกผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ค า้ประกนั 

(2.2) ตราสารท่ีเปลีย่นมือได้ ซึ่งหมายถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ
และหุ้นกู้ อนุพันธ์ ที่ส านกังานอนุญาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจ ากัด หรือที่ออกภายใต้ข้อผูกพนัที่
ก าหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลงั หรือที่นิติบคุคลที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก หรือที่เป็นหลกัทรัพย์ที่
ออกใหมซ่ึง่ผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผู้ ถือหุ้นโดยได้รับช าระราคาเต็มมลูค่าที่เสนอ
ขายจากผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ตราสารที่เปลีย่นมือได้ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(2.2.1) เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  

(2.2.2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยก าหนด หรือมีผู้แสดงตนตอ่บคุคลทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซือ้
และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจ านวนและวิธีการท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย
ก าหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่ส าเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ และ 

(2.2.3) เป็นตราสารทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้  
(ก) ในกรณีที่เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดงักลา่วต้องเป็นตราสารที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือ
ของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดงักลา่วเป็นรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment 
grade) เท่านัน้ 
(ข) ในกรณีที่ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัที่
สามารถลงทนุได้(investment grade)  
(ค) ในกรณีที่กองทนุลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หากตราสารดงักล่าวไม่มี
อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) ตราสารนัน้
ต้องมีบริษัทจดัการไมต่ ่ากวา่สามรายเป็นผู้ซือ้ตราสารดงักลา่วเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ 
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(2.3) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่
หุ้นกู้อนพุนัธ์   

(2.4) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นกู้ที่เสนอขายในตา่งประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลา่วไมร่วมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์   

(2.5) หนว่ยลงทนุหรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้หรือของกองทนุรวมอื่นที่
มีนโยบายการลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแหง่หนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ส านกังานก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ 
เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น 

(2.6) ธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน ทัง้นี  ้บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(2.7) ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนีต้าม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) หรือ 
(2.6)  ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ในกรณีที่ตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.6.2 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้องอยู่
ในรูปอตัราดอกเบีย้คงที่หรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้ 

การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือค า้ประกันของบุคคลที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.6.2 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลั      
ทัง้จ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมม่ีข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือค า้ประกนั
ต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข   
 
3.6.3 ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ได้แก่  

(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในประเทศซึ่งต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขในท้ายข้อ 3.6.2 (1) และ (2) ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทนุ
ลงทนุในหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วในการเสนอขายครัง้แรก หุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีอนัดบัความ
นา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีบริษัทจดัการไมต่ ่ากวา่สามราย
เป็นผู้ซือ้ตราสารดงักลา่วเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ  

ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึง่มีการค า้ประกนั การค า้ประกนัดงักลา่วต้องเป็นการค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้
เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 

(2) หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในตา่งประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
 
3.6.4 เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 
 
3.6.5 ทรัพย์สนิอื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบั 3.6.1 – 3.6.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน 
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3.7 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม 

บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุ
รวมตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดงัต่อไปนี ้ในกรณีที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
แก้ไขเปลีย่นแปลงอตัราสว่นการลงทนุ บริษัทจดัการจะลงทนุให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 

3.7.1 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐไทย เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม โดยไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
 
3.7.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ดงัต่อไปนี ้
ซึ่งธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั  
ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เมื ่อค านวณเฉพาะ
ธนาคาร หรือ บริษัทเงินทนุรายนัน้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

(1) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ 

(2) ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ 

(3) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 

การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง ให้นบัมลูค่าทรัพย์สินที่กองทนุลงทนุหรือมีไว้ดงัต่อไปนี ้ซึ่ งธนาคารหรือบริษัทเงินทนุ
รายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว  

(1) ทรัพย์สนิตามข้อ 3.7.3 (1)(2) 

(2)   ทรัพย์สนิตามข้อ 3.7.4 (1) 

ในกรณีที่กองทนุมีเงินฝากในนิติบคุคลตามวรรคหนึง่ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูค่าของ
เงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
 
3.7.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้ที่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค า้ประกัน หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย       
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

(1) ตราสารแห่งทุนในประเทศ ที่บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ ออกหรือคู่สญัญา ทัง้นี ้ไม่รวมถึงตราสารแห่งทุนของบริษัท          
จดทะเบียนที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการให้เหตแุหง่การเพิกถอนหมดไป 

(2) หุ้นท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์สัง่รับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้น
ดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการด าเนินการกระจายการถือหุ้นรายยอ่ยตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยว่าด้วยการรับ
หุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

(3) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ทัง้นี ้เฉพาะที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade)    

(4) ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ทัง้นี ้เฉพาะที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 
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ตราสารแห่งทุนตาม (1) และตราสารแห่งหนีต้าม (3) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทนุของกองทุนรวมที่ถกูจดัให้เป็น 
ตราสารแหง่ทนุหรือถกูจดัให้ตราสารแหง่หนีต้ามส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ก าหนดตามข้อ 3.6.1 (2) หรือตราสารแหง่
หนีต้ามข้อ 3.6.2 (2.5) 

การค านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินตามข้อ 3.7.4 (1) ที่บุคคลรายเดียวกันเป็นผู้ ออก ผู้ สัง่จ่าย  
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นดงักลา่วด้วย  
 
3.7.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 เพื่อเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้

(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวซึ่งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกัน  
หรือคูส่ญัญา ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือ
คูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เมื่อค านวณรวมทุกบุคคลที่เป็นผู้ ออก ผู้ สั่งจ่ายผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล  
ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   
 
3.7.5 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั  
ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ของกลุม่กิจการนัน้ไมเ่กินอตัราอยา่งใด
อยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2) อตัราที่ค านวณได้จากน า้หนกัของกลุม่กิจการดงักล่าวในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทุนนัน้รวมกบัร้อยละ 10  
ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ัดดังกล่าวต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ที่มีการเผยแพร่ 
อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
 
3.7.6 การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุ หากทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการค านวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการจะ
ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนัน้โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกิน
ผลรวมของน า้หนกัของทรัพย์สนิดงักลา่วในตวัชีว้ดัและร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  ทัง้นี ้แทนอตัราสว่น
ที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 แล้วแตก่รณี 
 
3.7.7 ให้บริษัทจดัการพิจารณาความเป็นกลุม่กิจการตามข้อ 3.7.5 และข้อ 3.7.6 ตามงบการเงินรวมที่มีการจดัท า และ
เปิดเผยลา่สดุ เว้นแตใ่นกรณีที่ไมม่ีการจดัท างบการเงินรวมให้พิจารณาตามสดัสว่นการถือหุ้นที่ปรากฎในบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น
ลา่สดุที่สง่ตอ่กระทรวงพาณิชย์ 

ทัง้นี ้ข้อ 3.7.5 ข้อ 3.7.6 และข้อ 3.7.7 จะมีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัที่ 16 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 
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3.7.8 ในกรณีของกองทนุรวม ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญา
ใช้เงิน ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่
อาศยั หรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้ออกหรือคู่สญัญา เป็นจ านวนที่มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี
ไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

อตัราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมที่มีการก าหนดอายโุครงการตัง้แต่หนึ่งปีขึน้ไป ทัง้นี ้เฉพาะใน
ระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบก าหนดอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม  

ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแห่งหนีท้ี่มีลกัษณะคล้ายเงินฝากที่กองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นที่ก าหนดตาม
วรรคหนึ่ง ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมภายในสามสบิวนันบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้ให้ค านวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมี
ไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตัง้แต่วันแรกของรอบปีบัญชีนัน้จนถึงวันที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วน
ดงักลา่ว 

เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตัิตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ
ภายในวันท าการถัดจากวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ45 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม 
เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบตัิดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทต้องด าเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวมแจ้งให้ส านกังานทราบภายในห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทด้วย  

หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถปฏิบตัิตามวรรคสามได้ ส านกังานอาจสัง่ให้บริษัทเลกิกองทนุรวมนัน้ 
 
3.7.9 ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนอนัเนื่องมาจากปัญหาความผนัผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบปีบญัชีใด บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจขอผ่อนผนัต่อส านกังานเพื่อ
ไม่ต้องน าการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที่เ กิดความผันผวน
ดงักลา่วมารวมค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.8 ได้ส าหรับรอบปีบญัชีนัน้ 
 
3.7.10 บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่หนว่ยลงทนุและใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หนว่ยลงทนุเพื่อเป็นทรัพย์สนิของ
กองทนุรวมได้ ไมเ่กินอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้การลงทนุดงักลา่วไมร่วมถึงหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

(1) ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หนว่ยลงทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของแต่ละกองทนุรวมที่บริษัทจดัการอื่นเป็น
ผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบ
ด าเนินการ  

(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเป็น
ผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบ
ด าเนินการ 
 
3.7.11 บริษัทจดัการอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 
25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้นี ้การค านวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการค านวณโดยใช้มูลค่า
หลกัทรัพย์ที่ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พงึได้รับจนถึงวนัที่ค านวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว 
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ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะที่กองทนุเข้าท าธุรกรรม มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง หาก
ตอ่มาธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยมิได้เกิดจากการท าธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจดัการ
จะยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ให้บริษัทจัดการจัดท ารายงานโดยระบุวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดพร้อมสาเหตุ และส่ง
รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในสามวนัท าการนับแต่วนัที่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์
นัน้มีมูลค่าเกินอตัราส่วนที่ก าหนด พร้อมทัง้จัดท าส าเนารายงานดงักล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ส านกังานสามารถ
ตรวจสอบได้   
 
3.7.12 ให้บริษัทจดัการค านวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์ อ้างอิง
ไทย ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุที่โอนสิทธิได้ หรือธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีของใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นบัมลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สทิธิดงักลา่ว รวมในอตัราสว่นส าหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่วทัง้หมดในข้อ 3.7 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุได้ลงทนุหรือ
มีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลกัทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอตัราสว่นที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญาที่ก าหนดตามข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 และ  
ข้อ 3.7.4 ก็ได้ 

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่น ามาค านวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยที่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 

(2) ในกรณีของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น หรือใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ ให้บริษัทจดัการค านวณ
อตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้

(ก) นบัมลูคา่ที่ผู้ออกตราสารดงักลา่วมีหน้าที่ต้องช าระตามตราสารนัน้ รวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่ว 

(ข) นบัมลูคา่ของหุ้นท่ีรองรับรวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุลงทนุในหุ้นที่รองรับ
นัน้โดยตรง ทัง้นี ้มูลค่าของหุ้นที่รองรับให้ใช้มลูค่าตามราคาตลาดของหุ้นนัน้ซึ่งคณูกบัค่าเดลต้าของใบส าคญัแสดงสิทธิ
หรือใบแสดงสทิธิดงักลา่ว แล้วแตก่รณี   

(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจัดการจะค านวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งการให้ยืม
หลกัทรัพย์โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที่ให้ยืมรวมในอตัราส่วนส าหรับหลกัทรัพย์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 และ  
ข้อ 3.7.4 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนยังคงมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์นัน้อยู่ ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที่
ค านวณตามคูส่ญัญาที่ก าหนดตามข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 และ ข้อ 3.7.4 ก็ได้ 
 
3.7.13 ในการค านวณอตัราสว่นตามข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4(1) ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
รวมทัง้เง่ือนไขตามข้อ 3.7.14 ด้วย    
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(1) ในกรณีที่ทรัพย์สนิดงักลา่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั บริษัทจดัการจะค านวณอตัราสว่นท่ีผู้ออก
ทรัพย์สนิหรือผู้ที่เป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว หรือค านวณอตัราสว่น ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั แล้วแต่กรณี 
ก็ได้  

(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
ค านวณอตัราสว่นที่ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 
 
3.7.14 การค านวณอตัราสว่นที่ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนัตามข้อ 3.7.10 จะท าได้ต่อเมื่อบคุคลดงักลา่ว
ได้ท าการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากดัความรับผิด
ของผู้สลกัหลงั หรือค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข   
 
3.7.15 ในกรณีที่กองทนุมีสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทใดตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่กองทนุถืออยู่ (right issue) หาก
การใช้สทิธินัน้จะเป็นเหตใุห้กองทนุลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทดงักลา่วมีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีก าหนดในข้างต้นนี  ้
บริษัทจัดการอาจซือ้หุ้นเพิ่มทุนนัน้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามอตัราส่วนที่เก่ียวกับเร่ืองดงักล่าว ทัง้นี ้
เฉพาะภายในช่วงระยะเวลาสามสบิวนันบัแตว่นัแรกที่ผู้ ถือหุ้นหมดสทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้ 
 
3.7.16  ในกรณีที่ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี  ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นที่ก าหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งทนุ ตราสารแห่งหนี ้หรือตราสาร
กึ่งหนีก้ึ่งทุนนัน้ มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยเหตุดังต่อไปนี ้ให้บริษัทด าเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่
ก าหนดภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีมีการประกาศให้ทราบถึงเหตดุงักลา่ว  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรโดยได้รับ
ผอ่นผนัจากส านกังาน  
(1)  ตราสารแหง่ทนุนัน้ๆ ในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทนุของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างแก้ไขการด าเนินการให้เหตุ
แหง่การเพิกถอนหมดไป  หรือถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน   
(2)  ตราสารแหง่หนีห้รือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุถกูปรับลดอนัดบัความนา่เช่ือถือ   
 
3.7.17  ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่ลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนที่ก าหนด
ในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอตัราส่วนดังกล่าวจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะยงัคงมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  

ให้บริษัทจดัการจดัท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัที่ทรัพย์สินนัน้มี
มลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายในสาม
วนัท าการนบัแต่วนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนที่ก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงานดงักลา่วไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้
ส านกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.18  ในกรณีที่การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็นทรัพย์สนิ
ของกองทนุรวม เมื่อรวมกนัทกุกองทนุรวมที่บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นที่
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จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศที่ สน. 24/2552 เร่ือง การลงทนุและการมีไว้
เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552 ดงันีค้ือ  

(1) ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศที่ก าหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นได้ 

(2) งดเว้นการใช้สทิธิออกเสยีงในหุ้นจ านวนที่เกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแต่กรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรโดย
ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน  และ 

(3) กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดงักล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจดุที่ต้องท าค าเสนอซือ้ บริษัทจดัการต้องด าเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้นการท าค าเสนอซือ้โดยการลด
สดัส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจควบคุม หรือยื่นค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ทัง้นี ้การลด
สดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทนุได้มาจากการรับ
ช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 
 
3.7.19 ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่ลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นที่ก าหนด
ในข้างต้น  หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตาม ข้อ 3.7.8 ข้อ 3.7.11 ข้อ 3.7.15  
ข้อ 3.7.16 ข้อ 3.7.17 และ ข้อ 3.7.18  และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม  
บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ให้บริษัทจดัการจดัท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัท่ีทรัพย์สนิ
นัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีก าหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายใน
สามวันท าการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก าหนด พร้อมทัง้จัดท าส าเนารายงานดังกล่าวไว้ที่  
บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.20  ข้อจ ากัดการลงทนุข้างต้นจะไม่น ามาบงัคบัใช้ในกรณีที่ปรากฏเหตุตามหวัข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
และบริษัทจดัการต้องด าเนินการเพื่อเลกิกองทนุตามหวัข้อ “การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อเลกิกองทนุรวม” 
 

4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะจัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าปีละ 2 ครัง้ โดยจะ
พิจารณาจ่ายไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของรายได้จากการลงทนุสทุธิ บวกก าไรหรือขาดทนุสทุธิที่เกิดขึน้จริงทัง้สิน้ในแต่ละงวด
บญัชีที่จะจ่ายเงินปันผล หรืออาจพิจารณาจ่ายจากก าไรสะสมโดยไม่รวมก าไรหรือขาดทุนสทุธิที่ยังไม่เกิดขึน้จริงเมื่ อ
กองทุนเปิดมีก าไรสะสมจนถึงงวดบญัชีที่จ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่ท าให้กองทุนรวมมีผล
ขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้ในงวดบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ ทัง้นีต้ามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 
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5. การรับช าระหนีเ้พื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอ่ืน 

หากมีการผิดนัดช าระหนีห้รือมีพฤติการณ์ว่าผู้ ออกตราสารแห่งหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทนุรวม
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี ้
หรือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้ดงันี ้

5.1 กรณีที่บริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  

5.1.1 เมื่อมีการบนัทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ ถือหน่วยลงทุนทกุรายที่มีช่ืออยู่ในทะเบียน 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัที่บริษัทจดัการได้บนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิ
จากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้

5.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะไม่น าทรัพย์สินดงักลา่วและเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่
ได้จากการรับช าระหนี ้มารวมค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม และจะจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระ
หนีใ้นโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั  เว้นแตก่รณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ี
มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีต้กลงรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทัง้นี ้ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในระหวา่งที่บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนัน้ได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินส ารอง รายได้หรือ
ผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้ 

5.1.3 เมื่อมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะเฉลี่ยเงินได้สทุธิ
จากทรัพย์สนิที่ได้จากการรับช าระหนีค้ืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีสทิธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่มี
เงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการเฉลี่ยเงินคืนไปยงัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แต่
วนัถัดจากวนัที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็น
อยา่งอื่น 

5.1.4 เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทนุรวมได้รับช าระหนี ้
ตามตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงินบริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนโุลม 
 
5.2 กรณีที่บริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ 

5.2.1 ก่อนการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยมติเสยีงข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด หรือได้รับความเห็นชอบจาก   ผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็น
พร้อมเหตผุลวา่ในขณะนัน้การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุมากกว่าการถือหรือมีไว้
ซึง่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้ 

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะระบรุายละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สินที่กองทนุรวม
จะได้จากการรับช าระหนี ้มลูคา่ของทรัพย์สนิ ประมาณการคา่ใช้จ่ายพร้อมเหตผุลและความจ าเป็นในการรับช าระหนี  ้
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5.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจัดการจะน าทรัพย์สินดงักลา่วมารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพื่อใช้ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. 
และจะด าเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้

(1) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที่กองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลา่วต่อไป
เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้ 

(2) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที่กองทนุรวมไม่สามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการจะจ าหน่ายทรัพย์สินดงักลา่วใน
โอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และในระหว่างที่บริษัทจดัการยงัไม่
สามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 
5.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ วนัที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก  
ตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องจะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ เป็นผู้มีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิอื่นที่ได้จากการรับ
ช าระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในการด าเนินการดงักลา่ว บริษัทไม่ต้องน าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้มารวมค านวณมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  

เงื่อนไขเพิ่มเติม   

ในการเฉลีย่เงินคืนแตล่ะครัง้ตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นวา่ เงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการ
รับช าระหนีไ้ม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีการจ าหน่าย
ทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สทุธินัน้ไม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน  
บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมก็ได้ 
 

6. ช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานท่ีเก็บรักษา
ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

6.1 ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานเลขท่ี 90 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศพัท์ 0-2724-5265 โทรสาร 0-2724-5277 

 
6.2 เง่ือนไขการเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์  

บริษัทจดัการอาจมีการเปลีย่นแปลงและแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมไ่ด้ หากสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุ
เปิดที่ท าไว้สิน้ผลลงด้วยเหตดุงันี ้
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(1) ตามระยะเวลา และ/หรือเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุเปิด 

(2) เมื่อคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มีความประสงค์จะบอกเลกิ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

(3) ในกรณีที่คูส่ญัญาฝ่ายใดไมป่ฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้อนัเป็นสาระส าคญัของสญัญานี  ้คู่สญัญา
อีกฝ่ายหนึง่อาจบอกเลกิสญัญาได้โดยบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

(4) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทุนเปิด  หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือกฎหมายอื่นใดอนัจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์มากเกินกว่าภาระหน้าที่ที่คาดหมายไว้ตาม
สญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไมป่ระสงค์จะรับหน้าที่ดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิบอกเลิก
สญัญานีไ้ด้โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

(5) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้สิน้ของกองทนุเปิด
เรียกร้องให้มีการเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(6) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบตัิ บริษัทจดัการจะด าเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้อง
ภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่บริษัทจดัการตรวจพบเองหรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แต ่
วนัถดัจากวนัท่ีได้แก้ไขเสร็จสิน้ 

ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถกูต้องภายในเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะขออนญุาตเปลี่ยนตวั
ผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ครบก าหนดเวลาให้แก้ไข 
และเมื่อได้รับอนญุาตแล้วบริษัทจดัการจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมแ่ทนโดยพลนั 

ในกรณีที่มีเหตผุลต้องเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุเปิดและแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อื่นแทนไมว่า่เพราะเหตใุด 
ให้กระท าได้ตอ่เมื่อบริษัทจดัการได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 

6.3 สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิกองทนุเปิด 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานเลขท่ี  90 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศพัท์ 0-2724-5265 โทรสาร 0-2724-5277    
 

7. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี 

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล หรือนายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ หรือนายเทอดทอง เทพมงักร 
หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้ หรือนายไกรสทิธ์ิ  ศิลปมงคลกลุ 
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รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) : 
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ  
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 
100/72 ชัน้ที่ 22 อาคารวอ่งวานิช บี ห้องเลขที่ 100/2 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
โทรศพัท์.0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110 

หรือนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมงักร หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์  
หรือนายไกรสทิธ์ิ  ศิลปมงคลกลุ หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ 
บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์.0-2645-0080   โทรสาร 0-2645-0020 

หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 
8. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

หรือบคุคลอื่นใดที่ได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 

9. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจ าหน่าย 

ไมม่ี 

บริษัทจดัการอาจแตง่ตัง้หรือยกเลกิการแตง่ตัง้ผู้ จดัจ าหนา่ยได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแตง่ตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้
จดัจ าหนา่ยให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้ 
 

10. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  

ไมม่ี 

บริษัทจดัการอาจแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติมหรือยกเลกิการแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนใน
ภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้ ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติม ผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนดงักล่าวอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อ 
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ท าหน้าที่เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของกองทนุ โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ได้รับการแต่งตัง้จะต้อง
ปฏิบตัิงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ปฏิบตัิหน้าที่อยูก่่อนแล้ว  
 

11. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่ีปรึกษาการลงทุน 

ไมม่ี 
 

12. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่ีปรึกษากองทุน 

ไมม่ี 
 

13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดครัง้แรก เนื่องจากบริษัทจัดการได้ขออนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เปลี่ยนประเภทกองทนุจากเดิมซึ่งเป็นประเภทไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (กองทนุปิด) เป็นประเภทรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ (กองทนุเปิด) และจะเปิดขายหนว่ยลงทนุตามปกติ ภายใน 30 วนันบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีปีแรก 

บริษัทจดัการจะด าเนินการประกาศยกเลกิใบส าคญัหนว่ยลงทนุ ซึง่นายทะเบียนได้ออกให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้หมด และจะ
จดแจ้งช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียน ณ สิน้วนัท่ี 28 เมษายน 2538 เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุกองทนุเปิด
เกียรตินาคินทัง้หมด โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการให้นายทะเบียน น าส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและบตัร
ประจ าตวัผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อยืนยนัจ านวนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดให้เป็นวนัเร่ิมต้นมีผลเป็นโครงการจดัการกองทนุเปิด 
 

14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก 

บริษัทจัดการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการที่ขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขาย  
และจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ซือ้จะได้รับ โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขาย
หนว่ยลงทนุ จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

14.1  วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 

ผู้สนใจลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั และใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และใบค าขอเปิดบญัชีได้
ที่บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะจดัสง่หนงัสอื
ชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั พร้อมใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนงัสือชีช้วน
สว่นข้อมลูโครงการจดัการกองทนุรวมไว้ ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานที่ติดต่อของผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน โดยผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาท าการ 
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14.2  วิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

14.2.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ผู้ สั่งซือ้ 
หนว่ยลงทนุจะต้องสัง่ซือ้โดยระบเุป็นจ านวนเงินตัง้แต ่5,000 บาท (ห้าพนับาทถ้วน) ขึน้ไป ส าหรับการซือ้ครัง้แรก และตัง้แต่ 1,000 
บาท (หนึง่พนับาทถ้วน) ขึน้ไป ส าหรับการซือ้ครัง้ถดัไป โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความตา่ง  ๆในใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้
ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้น าใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวน รวมทัง้สง่มอบเอกสารหรือหลกัฐาน 
ใด  ๆตามที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ไปที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุที่สนใจสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หนว่ยลงทนุด้วยตนเองที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด โดยผู้ลงทนุที่สนใจจะสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน และน าส่งพร้อมแนบหลกัฐานประกอบตามข้อ 14.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลกัฐานอื่นใดตามที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือ
วิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

14.2.2 ATM 

บริษัทจัดการจะรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื่อได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน  โดยผู้ ถือหน่วยลงทุน
จะต้องลงนามในค าขอใช้บริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในค าขอใช้บริการ 

ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดัการได้รับเงินค่า
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได้  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก 
ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว  และไม่
สามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ให้ถือวา่ยงัไมม่ีการท ารายการการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเอทีเอ็มนัน้ 

บริษัทจัดการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพนัตามเง่ือนไขและ
วิธีการท่ีก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับความ
เสีย่งใดๆ ที่อาจเกิดขึน้อนัเนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 
ไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน
หนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้า
ไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

14.2.3 TELE-BANK 

บริษัทจดัการจะรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์เมื่อได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน โดย 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องลงนามในค าขอใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ระบไุว้
ในค าขอใช้บริการดงักลา่ว 
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ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์จะสมบรูณ์ต่อเมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและ
บริษัทจดัการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว ในกรณีที่บริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะ
ไมส่ามารถยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

ในกรณีที่มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั่งซือ้  
หนว่ยลงทนุดงักลา่ว และไมส่ามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ ให้ถือว่ายงัไม่มีการท ารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบ
บริการธนาคารทางโทรศพัท์นัน้ 

บริษัทจดัการถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ยอมรับและ
ผกูพนัตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่ง
รวมถึงการยอมรับความเสีย่งใดที่อาจเกิดขึน้อนัเนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์  บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจัดการด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

14.2.4 ไปรษณีย์ 

บริษัทจัดการอาจรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้  โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่
บริษัทจดัการก าหนด 

ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีสง่มายงับริษัทจดัการผา่นไปรษณีย์ลงทะเบียนนัน้จะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการได้ รับเงินค่าสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้โดยผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกค าสั่งซือ้  
หน่วยลงทนุนัน้ได้เว้นแต่ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะท ารายการซือ้หน่วยลงทุน
ตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวนัท าการถัดจากวนัที่บริษัทได้รับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและ
ได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเรียบร้อยแล้ว 

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน
หนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไม่น้อย
กวา่ 15 วนั 

14.2.5 INTERNET 

บริษัทจดัการจะรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตเมื่อได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้อง
ลงนามในค าขอใชับริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ได้ระบุไว้ในค าขอใช้บริการ
ดงักลา่ว 

ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซือ้ 
หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
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ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว และไม่
สามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ให้ถือวา่ยงัไมม่ีการท ารายการการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตนัน้ 

บริษัทจดัการถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไขและ
วิธีการที่ก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับ     
ความเสีย่งใดๆ ที่อาจเกิดขึน้เนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางอินเตอร์เน็ต บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจัดการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ
ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้ บริษัทจดัการด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

14.2.6 หกับญัชี 

ยงัไมเ่ปิดให้บริการ 
 
14.3  การรับช าระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

14.3.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(1) ผู้ ลงทุนสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน ค าสัง่หักบัญชี เช็ค ดราฟต์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร         
เช็คธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกับส านกังานของบริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสัง่ซือ้ภายในวนัท าการขายหนว่ยลงทนุเท่านัน้ โดยจะต้องลงวนัที่ที่สัง่ซือ้และขีดคร่อม
เฉพาะสัง่จ่ายในนามบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุที่บริษัทจดัการเปิดขึน้ 

 (2) ในกรณีที่เงินโอน ค าสัง่หกับญัชี เช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือเช็คธนาคารที่ผู้สัง่ซือ้ช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัท าการขายหนว่ยลงทนุ หรือในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือเช็คธนาคารที่ผู้สัง่ซือ้
ช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ในครัง้แรกไมว่า่ด้วยเหตผุลใดก็ตาม บริษัทจดัการจะยกเลกิค าสัง่ซือ้นัน้ๆ ทนัที 

(3) ในการช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วย ลงทนุของกองทนุรวมอื่นที่จดัตัง้โดย
บริษัทจดัการเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุของ กองทนุรวมนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องช าระด้วยเงินจนเต็มจ านวนจะหกักลบลบหนีก้บั
บริษัทจดัการไมไ่ด้ 

(4) ผู้ลงทนุท่ีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและได้ช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินค่าสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุไมไ่ด้ 

14.3.2 ATM 

เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุท ารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว  ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินในบญัชีเงิน
ฝากในจ านวนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจ านวนดงักล่าวมายงั บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทุนที่บริษัทจัดการ    
เปิดขึน้ 
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14.3.3 TELE-BANK 

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ารายการซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจด าเนินการหกั
เงินในบญัชีเงินฝากเป็นจ านวนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุไว้และโอนเงินจ านวนดังกลา่วมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุที่
บริษัทจดัการเปิดขึน้ 

14.3.4 ไปรษณีย์ 

เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว  และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์
ลงทะเบียน ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุตามจ านวนที่ระบไุว้ในค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยช าระเป็นเช็ค 
ดราฟต์ ตัว๋แลกเงิน ค าสัง่จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับ ในกรณีที่ช าระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ 
ตัว๋แลกเงิน หรือค าสัง่จ่ายเงิน ผู้ ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทุนที่บริษัทจดัการ  
เปิดขึน้ 

14.3.5 INTERNET 

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ารายการซือ้หนว่ยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝาก
เป็นจ านวนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการท ารายการแต่ละครัง้  และโอนเงินจ านวนดงักลา่วมายงั บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชี
กองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 

14.3.6 หกับญัชี 

ยงัไมเ่ปิดให้บริการ 
 
14.4  การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจ ัดการจะด าเนินการขายหน่วยลงทุนตามจ านวนทัง้หมดที ่มีค าสัง่ซื อ้หน่วยลงทุนในว ันท าการซื อ้ขาย  
หน่วยลงทุน และเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่ขายในวันท าการถัดจากวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เว้นแต่กรณี
ตามข้อ 19 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิน้ว ันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน 

ในกรณีที่การสั่งซือ้หน่วยลงทุนมีจ านวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทนุ โดยใช้หลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน ตามวนัที่
ได้รับใบค าสัง่ซือ้พร้อมเงินคา่ซือ้เต็มจ านวน 

ในกรณีที่การสัง่ซือ้พร้อมกนั บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัสว่นที่ซือ้เข้ามา ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
จดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
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ในกรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัอาจมีผลให้บคุคลหรือกลุม่บคุคลนัน้ถือหน่วยลงทุน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการจะพิจารณาไม่จดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่
บคุคลหรือกลุม่บคุคลดงักลา่วเกินกว่าหนึ่งในสามของหน่วยลงทนุที่ได้จ าหน่ายแล้วทัง้หมด เว้นแต่บคุคลหรือกลุม่บคุคล
ดงักลา่วเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุใน
กองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 
14.5  การคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น บริษัทจดัการจะด าเนินการคืนเงินช าระ
ค่าซือ้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายช่ือผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปยงัที่อยู่ในใบค าขอเปิดบญัชีภายใน 5 วนัท าการนบัจากวนัที่บริษัทจดัการได้รับเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุที่ไม่ได้รับ
การจดัสรรนัน้ 
 
14.6  เง่ือนไขการขายหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพิจารณาหยดุการขายหนว่ยลงทนุหรือปฏิเสธการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

14.6.1 กรณีหยดุการขายหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมจะ
ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุรวม ไมว่า่จะไมส่ามารถด ารงสดัสว่นตามที่กฎหมายก าหนด หรืออาจจะมี
ผลท าให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้  หรือก่อให้เกิดผล
เสยีหายแก่กองทนุรวม ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนั ก่อนวนัท าการหยดุการขายหน่วยลงทนุ โดยจะ
ติดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั
อยา่งน้อย 1 ฉบบั 

14.6.2  กรณีปฏิเสธการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการมีสทิธิจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้

(1) กรณีเอกสารหรือข้อมลูที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที่บริษัทจดัการ
เกิดข้อสงสยัวา่การซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หนว่ยลงทนุจะเป็นการฟอกเงิน 

(2) กรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทนุรวม โดย
จะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทนุและ/หรือจ านวนเงินของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทนุรวมกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
14.7  เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 

ผู้สนใจลงทนุยงัไม่เคยเปิดบญัชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบญัชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีให้
ครบถ้วนชดัเจน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประจ าตวัพร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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( 1 ) กรณีบคุคลธรรมดา 

( ก ) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ 
( ข ) ส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ และส าเนาทะเบียนบ้านหรือ 
( ค ) ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (เฉพาะชาวตา่งประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานใดๆตามที่บริษัทจดัการก าหนด 

( 2 ) กรณีนิติบคุคล 

( ก ) ส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายไุมเ่กิน 1 เดือน 
( ข ) ส าเนาบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น 
( ค ) ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขในการลงนาม 
( ง ) หนงัสอืมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
( จ ) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 
และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานใดๆตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
14.8  วนัและเวลาท าการขายหนว่ยลงทนุ 

ผู้สนใจสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนและท าการซือ้หน่วยลงทนุได้ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทกุวนัและเวลาท าการ
ของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยจะเร่ิมเปิดขายหน่วยลงทุนภายใน 30 วนันบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีปีแรก โดย 
บริษัทจดัการจะปิดประกาศเร่ืองดงักลา่วไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
และส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั พร้อมทัง้ลง
โฆษณาในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 
 

15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

15.1  รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 

15.2  เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ 

บริษัทจดัการจะใช้ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ (Scripless) โดยจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

( 1 ) เมื่อสิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งช่ือผู้จองซือ้หน่วยลงทนุที่ได้รับการ
จดัสรรหน่วยลงทนุให้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน  และออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ เพื่อ
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 

( 2 ) กรณีมีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเพิ่มภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกนายทะเบียนหน่วยลงทนุ
จะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนรายใหม่เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัที่สัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุ พร้อมทัง้ด าเนินการให้มีการสง่มอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ  เพื่อเป็นการยืนยนัจ านวนหน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ดงักลา่วทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 



กองทนุเปิด เกียรตินาคิน  28 

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตัง้แต ่2 คนขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 4 คน ถือหนว่ยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เหลา่นัน้เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเป็นผู้ รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปัน
ผล (ถ้ามี) ร่วมกนั โดยจะถือเอาบคุคลที่มีช่ือตามเง่ือนไขการลงนามในค าขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ ในการลงนามเอกสารส าคญัของกองทนุ 

( 3 ) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกใบหน่วยลงทนุ (Scrip) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเฉพาะในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยร้องขอให้
บริษัทจดัการออกใบหนว่ยลงทนุ เพื่อน าไปใช้หลกัประกนัในการขอสนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน หรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทัง้นี ้ใน
การออกใบหนว่ยลงทนุทกุกรณีจะกระท าเมื่อบริษัทจดัการเห็นสมควรเทา่นัน้ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

(ก) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกรอกใบค าขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุ ซึง่ขอรับได้จากนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

(ข) ยื่นใบค าขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุ พร้อมช าระคา่ธรรมเนียมในการออกใบหนว่ยลงทนุตอ่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

(ค) นายทะเบียนลงทนุโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะด าเนินการออกใบหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตามจ านวน
หนว่ยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกในใบค าขอ ส าหรับกรณีที่     ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกจ านวนหน่วยลงทนุในใบค าขอมากกว่า
จ านวนหนว่ยลงทนุที่ปรากฏอยูใ่นรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะ
ให้ออกใบหนว่ยลงทนุส าหรับหนว่ยลงทนุจ านวนเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นรายการที่บนัทกึโดย    นายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 

(ง) ใบหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการออกให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดซึ่งจะ
ระบุช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทจัดการและ
ประทบัตราส าคญั หรือลายมือช่ือนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เคร่ืองจกัรประทบั หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฏหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะอนญุาตให้ท าได้ จึงจะถือวา่ใบหนว่ยลงทนุถกูต้องและมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีใบหน่วยลงทนุ หากจะขายคืนหน่วยลงทนุจ านวนดงักลา่ว จะต้องน าใบหน่วยลงทนุมาสง่มอบคืนแก่
บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ เพื่อโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทนุ
ดงักลา่วได้ 

( 4 ) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกครัง้ที่มีการสั่งซือ้   
และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน ดังนัน้ บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของ  หน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือ 
หน่วยลงทุน และในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่สง่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุฉบบัลา่สดุเป็นรายการที่เป็นปัจจุบนัและ
ถกูต้อง 

( 5 ) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องท าการทกัท้วงข้อผิดพลาดภายใน 
7 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีได้รับหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

( 6 ) นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกและสง่มอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึ่งได้รับการปรับปรุงรายการให้
เป็นปัจจุบนั ณ วนัท าการสดุท้ายของทุกไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุ ณ วนัดงักลา่ว 

 



กองทนุเปิด เกียรตินาคิน  29 

16. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

16.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  : บริษัทจัดการ, ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน, ATM, TELE-BANK, 
INTERNET 

 
16.2 วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  : กรณีปกติ 
 
16.3 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน  : ทกุวนัท าการ 

บริษัทจดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ในแต่ละสิน้วนัท าการที่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณ
ราคารับซือ้คืน โดยมลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะคิดคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุในอตัราร้อยละ 1.5 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

16.3.1 วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

16.3.1.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ในการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

( 1 ) ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบค าสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน 

( 2 ) ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน มายงับริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถเลอืกแนวทางใดแนวทางหนึง่ใน 2 วิธี ดงันี ้

( 2.1 ) กรณีระบเุป็นจ านวนหนว่ยลงทนุ 

ผู้ขายคืนสามารถระบจุ านวนหน่วยลงทนุที่ต้องการขายคืนตัง้แต่ 500 หน่วยขึน้ไป เว้นแต่จ านวนหน่วยลงทนุที่เหลือไม่ถึง 
500 หนว่ย ให้ท าการขายคืนได้ทัง้จ านวนตามจ านวนที่เหลอือยูน่ัน้ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะขายคืนในใบค าสัง่ขายคืนมากกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีปรากฏอยูใ่น
รายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่
ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 

( 2.2 ) กรณีระบเุป็นจ านวนเงิน 

ผู้ขายคืนสามารถระบจุ านวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืนหนว่ยลงทนุ โดยได้รับยกเว้นข้อจ ากดัขัน้ต ่าในการขายคืน
หนว่ยลงทนุเป็นจ านวนหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่ผู้ ขายคืนระบุจ านวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วย
คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ซึง่ค านวณจากจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดที่ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ขายคืน
ไว้เป็นหลกัฐาน  

( 3 ) บริษัทจดัการจะด าเนินการรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัท าการ
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีก าหนดไว้ในโครงการ เว้นแตก่รณีตามข้อ 19, 20 

( 4 ) บริษัทจดัการจะด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ และยกเลิกจ านวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว  เว้นแต่
กรณีตามข้อ 19 โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ
ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

( 5 ) นายทะเบียนจะท าการตรวจสอบรายการทัง้หมดกับสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน  และหากถูกต้องก็จะยกเลิก 
หนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่ขายคืน พร้อมทัง้ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษี
ส าหรับคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) และสง่ให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 4 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

( 6 ) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นความจ านงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือ 
รับซือ้คืน และบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนยงัไมส่ามารถรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ 
โดยอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจขอยกเลิกค าสัง่ขายคืนของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ใน
ระหวา่งวนัท าการใดที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ยื่นความจ านงในการขายคืน
หนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้การยกเลกิค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อได้รับการอนมุตัิจากบริษัทจดัการ 

16.3.1.2 ATM 

บริษัทจดัการอาจรับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่บริษัทจดัการ
ก าหนด ซึง่ผา่นความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 

บริษัทจัดการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพนัตามเง่ือนไขและ
วิธีการท่ีก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับความ
เสีย่งใดๆ ที่อาจเกิดขึน้อนัเนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นเอทีเอ็ม บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจัดการ ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน
หนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไม่
น้อยกวา่ 15 วนั 

16.3.1.3 TELE-BANK 

บริษัทจดัการอาจรับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด ซึง่ผา่นความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 
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บริษัทจดัการถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ยอมรับและ
ผกูพนัตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่ง
รวมถึงการยอมรับความเสีย่งใด ที่อาจเกิดขึน้อนัเนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้ บริษัทจัดการด าเนินการแจ้งให้ส านกังาน
คณะกรรมการ   ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

16.3.1.4 ไปรษณีย์ 

ยงัไมเ่ปิดให้บริการ 

16.3.1.5 INTERNET 

บริษัทจดัการอาจรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์  เง่ือนไข และวิธีการที่
บริษัทจดัการก าหนด ซึง่ผา่นความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 

บริษัทจดัการถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไขและ
วิธีการที่ก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับ     
ความเสีย่งใดๆ ที่อาจเกิดขึน้เนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านทางอินเตอร์เน็ต  บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ
ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

16.3.1.6 หกับญัชี 

ยงัไมเ่ปิดให้บริการ 

16.3.2 การช าระเงินคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะด าเนินการช าระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 4 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
เว้นแตก่รณีตามข้อ 18 

ทัง้นี ้ บริษัทจัดการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ในแต่ละสิน้วนัท าการที่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน  เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคารับซือ้คืน โดยมลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

16.3.3 วนัและเวลาที่ท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจัดการจะท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุวนัท าการและเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย  โดยจะปิดรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุในเวลา 15.30 น. โดยจะเร่ิมรับซือ้คืนหน่วยลงทนุภายใน 30 วนันบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีปีแรก โดย
บริษัทจดัการจะปิดประกาศเร่ืองดงักลา่วไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
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และส านกังานใหญ่ รวมทัง้ส านกังานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนั พร้อมทัง้ลงโฆษณาใน
หนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั  

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวนั เวลารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะปิดประกาศการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วให้ทราบ
ตามขัน้ตอนข้างต้นเช่นเดียวกนั 
 
16.4 ในการขายคืนหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องแจ้งลว่งหน้า  :  ไมต้่องแจ้ง 
 

17. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ไมม่ี 

 

18. การเล่ือนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย  จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล    

(2) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วไม่ถกูต้อง  และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรอง
ข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจาก
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอัตราตัง้แต่ร้อยละ  0.5 ของราคารับซือ้คืน 
หนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(3) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืน 
หนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป  และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อย
ละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการอาจเลื่อนได้ไม่
เกิน 10 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การผอ่นผนัดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ประกาศการเลือ่นก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานที่ติดต่อ
ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค าสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั  

(2) แจ้งการเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ และจดัท ารายงานในเร่ืองดงักลา่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและ
หลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาจาก
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ผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ด าเนินการดงักลา่วแทนก็ได้ 

(3) ในระหวา่งที่บริษัทจดัการเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้หากถึงวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุวนั
อื่น และมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี ้ บริษัทจัดการ
จะต้องช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน  แล้วจึงช าระเงินค่าขายคืน 
หนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในวนันัน้ๆ ตอ่ไป 
 

19. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

1. บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ในกรณีที่ปรากฏเหตุ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ 

(2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย  จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่าง
เป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่
รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปลี่ยน     หน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว 
หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในกรณีนีไ้ด้ไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผนั
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

บริษัทจดัการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ณ   
ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหรือ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุและแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ได้มีค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทราบโดย
พลนั และบริษัทจดัการจะรายงานการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือ
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุพร้อมทัง้
แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุเปิดนัน้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลนั 

ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตาม (1) หรือ (2) เกิน
หนึ่งวนัท าการบริษัทจดัการจะรายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้  ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรายงาน
ฐานะการลงทนุของกองทนุเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนั
ท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ รวมทัง้แจ้งการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน
หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบในทนัทีที่สามารถกระท าได้ด้วย 
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ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจหยุด
ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุก็ได้ 

2. บริษัทจดัการจะหยดุการขายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุที่ได้รับมาแล้วหรือหยดุรับค าสัง่ซือ้
หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบวา่ราคาขายหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์
ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องนัน้
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุที่
ถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศหยดุการขายหน่วยลงทนุ หยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ณ ที่ท าการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหรือ  สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ที่ได้มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั 
 

20. การหยุดรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการ
หยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่
เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 
 

21. การช าระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน 

ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน 
หนว่ยลงทนุตกลงที่จะรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจดัการอาจช าระค่าขายคืน
หนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยจะด าเนินตามวิธีการ
ดงันี ้ 

1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์อื่นท่ีจะน ามาช าระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทนุแทนเงินให้กบัผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุน โดยค านวณจากมูลค่ายตุิธรรมที่บริษัทจดัการใช้ค านวณในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนัน้ ณ วนัท าการ 
ซือ้-ขายหนว่ยลงทนุ 

2. บริษัทจดัการจะด าเนินการโอนหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ย ตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

2.1 กรณีที่มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นที่จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ มีมลูคา่น้อยกวา่จ านวนเงินท่ีผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลกัทรัพย์ที่ค านวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หนว่ยลงทนุ และท าการจ่ายสว่นตา่งระหวา่งมลูคา่เป็นเงินสดให้กบัผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกบัการช าระคืนสว่นต่างตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะท าการจ่ายสว่นต่างให้กับ
ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ เมื่อกองทนุมีเงินสดคงเหลอื ณ สิน้วนัท าการใดถดัจากวนันัน้ 
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2.2 กรณีที่มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นที่จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ มีมลูคา่มากกวา่จ านวนเงินท่ีผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลกัทรัพย์ที่ค านวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที่  
บริษัทจดัการจะก าหนดตอ่ไป  

หมายเหตุ:  

สว่นตา่งระหวา่งมลูคา่ เทา่กบั มลูคา่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ หกัด้วย จ านวน
เงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุพงึได้รับ 

3. กรณีที่มีผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนที่รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินมากกว่า 1 ราย  
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเป็นผู้จดัสรรหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนัน้ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอื่นใด โดยแบง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิให้กบัผู้ ถือหนว่ยแตล่ะรายตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุ หรือ ตามวิธีการ
ที่บริษัทจดัการเห็นวา่เหมาะสมหรือยตุิธรรมกบัผู้ ถือหนว่ย 

4. กรณีการจ่ายเงินสว่นตา่งตามข้อ 2.1 ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุที่รับค่าขายคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นแทนเงินที่มีจ านวนผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วมากกวา่ 1 ราย บริษัทจดัการจะด าเนินการจ่ายเงินสว่นต่างดงักลา่วให้กบั
ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีมีมลูคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุน้อยที่สดุก่อนตามล าดบั 
 

22. สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และท่ีปรึกษา (ถ้ามี) 

22.1  สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

22.1.1 สทิธิของบริษัทจดัการ 

( 1 ) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุเปิด หรือวิธีจดัการเก่ียวกบัการเพิ่มวนัเวลาท าการ
ขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  และวิธีปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

( 2 ) ได้รับค่าธรรมเนียมในการให้บริการการจดัการกองทนุเปิดตามอตัราที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ "ค่าธรรมเนียมของบริษัทจดัการ" 
และข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ 

( 3 ) จดัสรรผลก าไรของกองทนุเปิดเพื่อจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดที่
ได้รับอนมุตัิ และข้อผกูพนัท่ีท าไว้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

( 4 ) เปลีย่นแปลงระยะเวลาของกองทนุเปิดหรือประเภทของกองทนุเปิด ทัง้นี ้ต้องได้มติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ
กองทนุเปิดและจะต้องขอความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

( 5 ) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนเปิดถือหุ้นอยู่เท่าที่จ าเป็น เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือ  
หนว่ยลงทนุ 
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22.1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการจะต้องจดัการโครงการตามวตัถปุระสงค์ที่ได้รับอนมุตัิตามที่ได้ระบไุว้ในเอกสารฉบบันี ้ข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการและสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตลอดจนจะต้องจดัการกองทนุเปิดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตามเง่ือนไขอื่นๆ ที่
จะได้ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเฉพาะในเร่ืองตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

( 1 ) น าเงินของกองทนุเปิดไปลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งๆตามที่ระบุไว้ภายใต้หวัข้อ "ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิ
อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่มุ่งหมายจะลงทุน " ของโครงการจัดการกองทุนเปิดที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นีโ้ดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นหลกั 

( 2 ) จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุเปิด ซึง่มีคณุสมบตัิตามที่ประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

( 3 ) แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุเปิด หรือแก้ไขวิธีการจดัการตามที่ก าหนดในหวัข้อ " วิธีการแก้ไขโครงการ
จดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ" 

( 4 ) สัง่โอนเปลี่ยนแปลงซือ้ขายหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและวตัถปุระสงค์ของกองทนุเปิดที่ได้รับอนมุตัิจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

( 5 ) แตง่ตัง้และถอดถอนนายทะเบียนกองทนุเปิด โดยความเห็นชอบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

( 6 ) จัดการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนเปิดที่ได้รับอนุมตัิตลอดจนข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับ  
บริษัทจดัการอยา่งเคร่งครัด 

( 7 ) จดัให้มีการรับ-จ่ายเงินของกองทนุเปิดและสัง่เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายใดๆตามรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุน
เปิด และวตัถปุระสงค์ของกองทนุเปิดที่ได้รับอนมุตัิ 

( 8 ) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนเปิดโดยแยกต่างหากจากทรัพย์สินอื่นไว้กับผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด ซึ่งมี
คณุสมบตัิครบถ้วนตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

( 9 ) จดัท าบญัชีแสดงการลงทนุของกองทนุเปิดไว้โดยถกูต้องครบถ้วน 

( 10 ) จดัท ารายงานการลงทุนของกองทุนเปิด ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดทราบ ทัง้นี  ้ตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

( 11 ) จดัให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ที่ได้จากการน าทรัพย์สินของกองทนุเปิดไปลงทนุ และน าผลประโยชน์ดงักลา่วฝากไว้
กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

( 12 ) จดัให้มีผู้สอบบญัชีทรัพย์สินของกองทนุเปิดซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม โดยถือตามประกาศของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์โดยอนโุลม 

( 13 ) แตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีกองทนุเปิดเมื่อเลกิกองทนุเปิด โดยความเห็นชอบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

( 14 ) จดัการธุรกิจการลงทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั 
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( 15 ) จัดให้นายทะเบียนออกหนังสือรับรองสิทธิในการซือ้หน่วยลงทุน หนังสือยืนยนัการขายคืนหน่วยลงทุน และ
หนงัสือแสดงยอดคงเหลือของหน่วยลงทนุกองทนุเปิดให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนของ  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยมี   บริษัทจดัการเป็นนายทะเบียน  

( 16 ) ไมก่ระท าการใดๆ อนัมีลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

( 17 ) ไมกู่้ยืมเงินในนามของกองทนุเปิด หรือก่อให้เกิดภาระผกูพนัใดๆ แก่ทรัพย์สนิของกองทนุเปิด 

( 18 ) จดัท าหนงัสอืชีช้วนกองทนุเปิดใหมท่กุรอบปีบญัชี รายงานทกุรอบปีบญัชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของ
รอบปีบญัชี ทัง้นีใ้ห้สอดคล้องกับประกาศที่เก่ียวข้อง และจดัให้มีรายงานของรอบระยะเวลาลา่สดุไว้ ณ ที่ท าการทกุแห่ง
ของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้ สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ฯลฯ ที่ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทุน 
เพื่อให้ผู้ลงทนุสามารถตรวจดไูด้ และจดัส าเนาให้เมื่อร้องขอ 

( 19 ) ปฏิบตัิการอื่นๆ เพื่อให้บรรลถุึงซึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุเปิดและรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

( 20 ) การเลกิโครงการจดัการกองทนุเปิดให้เป็นไปตามหวัข้อ “การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม”ของโครงการจดัการกองทนุเปิด 

( 21 ) จดัท างบการเงินของกองทนุเปิดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

( 22 ) ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

( 23 ) ยื่นค าขอแก้ไขเพิ่มเติมทุนจดทะเบียนของวนัท าการสดุท้ายของแต่ละเดือนภายในวนัที่ยี่สิบของเดือนถัดไป ใน
กรณีที่มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเพิ่มเติม โดยบริษัทจัดการน าส่งรายงานดงักล่าวผ่านระบบที่จัดไว้บน
เว็บไซต์ของส านกังาน 
 
22.2  สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

22.2.1 สทิธิของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมตามอตัราที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ ค่าธรรมเนียมของผู้ดแูลผลประโยชน์ของโครงการจดัการกองทนุเปิด 
และในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ส าหรับการบริการท่ีให้ในฐานะผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุเปิด 

(2) บอกเลิกหน้าที่ความผูกพนัของตนตามหวัข้อ "เง่ือนไขการเปลี่ยนตวัผู้ ดูแลผลประโยชน์" และเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นีโ้ดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

22.2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(1) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนเปิด รับเงินต่างๆ  ที่กองทุนเปิดจะพึงได้รับจากการจัดตัง้และ
ด าเนินงานของกองทนุเปิด เช่น เงินจองซือ้หนว่ยลงทนุ เงินปันผลและดอกเบีย้จากหลกัทรัพย์ เงินได้จากการจ าหน่ายหรือ
ไถ่ถอนหลกัทรัพย์และเงินอื่นใดของกองทนุเปิด และน าเข้าไว้ในบญัชีเงินฝากของกองทนุเปิด 

(2) จดัให้มีการรับมอบ เปลีย่นแปลง จ าหนา่ย สง่มอบและโอนหลกัทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทนุเปิดตลอดจน
รับช าระราคาคา่หลกัทรัพย์ดงักลา่ว ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ 
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(3) ดแูลให้การเบิกทรัพย์สนิของกองทนุเปิดเป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุเปิดรวมทัง้จ่ายเงินจากบญัชีเงิน
ฝากของกองทนุเปิด เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทนุเปิดตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ หลงัจากที่ได้รับเอกสารหลกัฐาน
ครบถ้วนแล้ว 

(4) จ่ายเงินปันผลตามจ านวน วิธีการ และภายในระยะเวลาที่ระบไุว้ในค าสัง่ของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าตามสมควร  

(5) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบถึงรายละเอียดของสทิธิในการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้นการรับเงินปันผลและดอกเบีย้ 
การจองหุ้นเพิ่มทนุ การเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้น และการเปลีย่นแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลกัทรัพย์ของกองทนุเปิด 
โดยทนัทีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับขา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรัพย์ 

(6) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบเป็นหนงัสอืถึงสถานะหลกัทรัพย์ที่จะต้องปิดโอนหรือก าลงัอยู่ในระหว่างท าการ
ปิดโอนช่ือของกองทนุเปิด เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น รับเงินปันผล ดอกเบีย้และอื่นๆ 
(7) จดัท ารายงานและบญัชีดงัตอ่ไปนี ้และสง่ให้บริษัทจดัการ 
(7.1) รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงผลในการด าเนินการตามค าสัง่ของบริษัทจัดการเก่ียวกับการรับและจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบีย้และอื่นๆ 
(7.2) จดัท าบญัชีและรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุเปิดที่รับฝากไว้ 
(7.3) จดัท าบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุเปิด 
(7.4) จดัท ารายงานเก่ียวกบัเงินสด และรายละเอียดการค านวณมลูค่าทรัพย์สินมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิด 

(8) รับรองความถกูต้องในการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิมลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคารับซือ้คืนและราคาขาย
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด รวมทัง้การค านวณหนว่ยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จากการออกหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและ
จ านวนหน่วยลงทนุที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่บริษัทจัดการได้ค านวณไว้ และสง่ให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองเมื่อเห็นวา่ถกูต้องแล้ว  

(9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการ ในการก าหนดวิธีค านวณมลูค่าทรัพย์สินของ กองทนุเปิดตามราคาที่เป็นธรรม ใน
กรณีที่วิธีการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิตามปกติ ท าให้มลูคา่ทรัพย์สนิไมเ่หมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะค านวณมลูค่า หรือ
กรณีที่เป็นทรัพย์สนิอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(10) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการจดัการกองทนุเปิดของบริษัทจดัการ เพื่อประกอบกบัข้อมลูอื่นๆ ที่บริษัทจดัการเป็นผู้จดัหาใน
การจดัท ารายงานทกุรอบปีบญัชี และสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 60 วนั นบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้ 

(11) ดแูลให้บริษัทจัดการปฏิบตัิการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนเปิดภายใต้มาตรา 125 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
ออกตามพระราชบญัญตัิดงักลา่วโดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตามให้แจ้ง    บริษัทจดัการโดยทนัที ในกรณีที่
บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุเปิด หรือไม่ปฏิบตัิหน้าที่ตามมาตรา 
125 ผู้ดแูลผลประโยชน์จะท ารายงานเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วโดยละเอียด และสง่ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ภายใน 
5 วนั นบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ ดงักลา่ว  
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(12) ด าเนินการฟ้องร้องบังคบัคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสยีหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง หรือเมื่อได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดี เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุเปิดให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของ
กองทนุเปิด 

(13) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ .ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด 

(14) ในกรณีที่มีการยกเลิกโครงการ เมื่อยกเลิกโครงการแล้ว หน้าที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์จะสิน้สดุเมื่อผู้ช าระบญัชีได้จด
ทะเบียนเลิกกองทุนเปิดกับส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การช าระบัญชียังไม่สิน้สุด ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์จะปฏิบตัิหน้าที่ตา่งๆ ดงันี ้  

(15.1) รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุเปิดจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ 

(15.2) ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ช าระบญัชีปฏิบตัิตามมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ช าระบญัชีกระท าการหรืองดเว้นกระท าการตามมาตราดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรายงานให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า 
 
22.3  สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

22.3.1 สทิธิของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ตามอตัราที่ก าหนดใน 
ข้อ 23 
(2) บอกเลกิการเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน  

22.3.2 หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(1) แจกจ่ายหนงัสอืชีช้วนของกองทนุ ใบเปิดบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ใบค าสัง่ซือ้ และใบค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
(2) รับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้ และช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นีต้ามเง่ือนไข
ที่ระบไุว้ในโครงการ 
(3) สง่มอบหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ และหนงัสอืยืนยนัการขายคืนหนว่ยลงทนุ 
(4) คืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ที่ไมไ่ด้รับการจดัสรรตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการ  
(5) ท าการอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัหน้าที่ดงักลา่วข้างต้น 
 
22.4  สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตวัแทนจ าหนา่ย 

ไมม่ี 
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22.5  สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทนุ 

ไมม่ี 
 
22.6  สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทนุ / ที่ปรึกษาอื่นๆ 

ไมม่ี 
 
22.7  สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการแต่งตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุของที่ปรึกษากองทนุ  (เฉพาะกอง 
Country Fund) 

ไมม่ี 
 

23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม 

23.1  คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ 

 ไมม่ี 

 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

 อตัราร้อยละ 1.5 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

 ไมม่ี 

 คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ  

 อตัรารายการละ 50 บาท 

 คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ  

 ไมม่ี 

 คา่ปรับกรณีขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ 

 ไมม่ี  

 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนช่ือ-สกุล-ที่อยู่ การออกหนงัสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ ถือหน่วยในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึน้จริง 
ซึง่พิสจูน์ได้วา่เป็นความประสงค์เฉพาะตวัของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยคิดค่าธรรมเนียมในอตัรารายการละ 50 บาท ทัง้นีเ้พื่อมิให้
กระทบตอ่ผลประโยชน์สว่นรวมของกองทนุเปิด 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น เป็นอตัราค่าธรรมเนียมที่ไ ด้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด
ท านองเดียวกนัไว้แล้ว   
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23.2  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม 

 คา่ธรรมเนียมการจดัการ รายปี  

 อตัราร้อยละ 1.5 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิด 

 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รายปี  

 อตัราร้อยละ 0.12 – 0.15 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิด ภายใต้เง่ือนไข ตอ่ไปนี ้
- เมื่อกองทนุเปิดมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิต ่ากวา่ 1,000 ล้านบาท คา่ธรรมเนียมเทา่กบั ร้อยละ 0.15 ตอ่ปี 
- เมื่อกองทนุเปิดมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเท่ากบัหรือเกินกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 2,000 ล้านบาท ค่าธรรมเนียม

เทา่กบัร้อยละ 0.14 ตอ่ปี  
- เมื่อกองทนุเปิดมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเท่ากบัหรือเกินกว่า 2,000 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 3,000 ล้านบาท ค่าธรรมเนียม

เทา่กบัร้อยละ 0.135 ตอ่ปี  
- เมื่อกองทนุเปิดมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเทา่กบัหรือเกินกวา่ 3,000 ล้านบาท คา่ธรรมเนียมเทา่กบัร้อยละ 0.12 ตอ่ปี 

 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ รายปี  

 อตัราร้อยละ 0.125 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิด 

 คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทนุ 

 ไมม่ี 

 คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหนา่ย : 

 ไมม่ี 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น ยกเว้นค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์จะบวกภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั  

บริษัทจดัการจะค านวณคา่ธรรมเนียมข้างต้นทกุวนั โดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดในแต่ละวนัเป็นฐานในการ
ค านวณ และจะเรียกเก็บจากกองทนุเปิดเป็นรายเดือน ภายในเวลา 3 วนัท าการแรกของเดือนถดัไป หลงัจากวนัค านวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิดในสปัดาห์สดุท้ายของแตล่ะเดือน 

 คา่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนีท้ี่จะเรียกเก็บจากกองทนุเปิด ตามจ านวนที่จ่ายจริง 

(1) คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ซือ้หรือขาย เพื่อประโยชน์ในการจดัการกองทนุเปิด ตามที่จ่ายจริง 

(2) ค่าใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ์กองทนุเปิด ตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิด 

(3) คา่จดัท าหนงัสอืชีช้วนซือ้หนว่ยลงทนุ คา่พิมพ์หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ และแบบฟอร์มตา่งๆ ที่ใช้ในการขายและ
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตามที่จ่ายจริง 
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(4) คา่ใช้จ่ายในการจดัเตรียมและเก็บรักษาสถิติและข้อมลู คา่จดัเตรียมและจดัพิมพ์หนงัสอืบอกกลา่วหรือประกาศตามที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดรวมทัง้การจดัท ารายงานใดๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบักองทนุ
เปิดโดยตรงตามที่จ่ายจริง 

(5) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผล ได้แก่ ค่าบริการเตรียมการจดัสง่เช็คเงินปันผล ค่าซองจดหมาย ค่าไปรษณียากร 
และคา่ใช้จ่ายอื่นที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลโดยตรง ตามที่จ่ายจริง 

(6) คา่อากรแสตมป์ คา่ธรรมเนียมของธนาคารท่ีหกัเก็บจากบญัชีของกองทนุเปิด  เชน่  คา่สมดุเช็คตามที่จ่ายจริง 

(7) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้เก่ียวเนื่องกับโครงการกองทุนเปิด  เช่น ค่าประกาศในหนงัสือพิมพ์ ค่าพิมพ์แบบพิมพ์  
ค่าไปรษณียากรส าหรับการสง่เอกสารต่างๆ หรือหนงัสือติดต่อกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี การช าระ
บญัชี ตามที่จ่ายจริง 

(8) คา่ตอบแทนผู้ช าระบญัชีและผู้ดแูลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบญัชีกองทนุจนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทนุกบั
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง 

(9) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการรับจ านองอสงัหาริมทรัพย์เพื่อเป็นหลกัประกนัการลงทนุ  จะบวกด้วยภาษีมลูค่าเพิ่มหรือ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกัน โดยจะจ่ายจากกองทนุรวมตามจ านวนที่จ่ายจริง และในทางบญัชีจะ
ทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเท่ากันทุกวนัตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้  ตามมาตรฐานการบญัชีที่
ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย  

หมายเหตุ 
อตัราขัน้สงูของยอดรวมคา่ธรรมเนียม เงินตอบแทน และคา่ใช้จ่ายทัง้หมดที่สามารถประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม 
จะอยู่ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น จะบวก
ภาษีมลูคา่เพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น จะบวกภาษีมลูคา่เพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั
ไว้แล้ว  

คา่ใช้จ่ายตัง้แตข้่อ (2) – (9) รวมกนัในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.728 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิด และในทาง
บญัชีจะทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเท่ากันทกุวนัตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ตามมาตรฐานการ
บญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย   
 
23.3  การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 23.1 และ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

( 1 ) กรณีเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายจะเพิ่มได้ไมเ่กินร้อยละ 5ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบ
ระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดยจะติดประกาศไว้ที่
ส านักงานของบริษัทจัดการ ส านักงานใหญ่และส านกังานสาขาของผู้ สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน
หนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั 
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( 2 ) กรณีที่บริษัทจัดการจะลดอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย บริษัทจดัการจะติดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ 
ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

( 3 ) ในกรณีที่กองทนุรวมมีมลูคา่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดงักลา่วไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการ
ตามอตัราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ
ดงักลา่วเป็นแบบเรียกเก็บตามอตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ โดยค่าธรรมเนียมการจดัการใหม่จะเป็นอตัราที่ ไม่สงู
กวา่ร้อยละของคา่ธรรมเนียมการจดัการเดิมที่บริษัทจดัการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทนุรวมมีมลูค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาท
โดยค านวณตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังาน
ใหญ่และส านกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัเปลีย่นแปลง 
 

24. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า 
หน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่ มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง 

24.1 วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา 
หนว่ยลงทนุ 

1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการ 

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ในการ
ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขาย
หนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาดงักลา่ว 

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ของวนัดงัตอ่ไปนี ้
(ก) วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุโดยจะประกาศภายในวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ 
(ข) วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุโดยจะประกาศภายในวนัท าการถดัไป 
(ค) วนัท าการสดุท้ายของแตล่ะเดือนโดยจะประกาศภายในวนัท าการถดัไป 
ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีกองทนุรวมก าหนดวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกนัยาว 1 เดือน 
(2.4)  ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ โดยจะ
ประกาศภายในวนัท าการถดัไป 
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ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการอาจ
หยุดค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว และในกรณีที่มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดค านวณมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัท่ีปรากฎเหตดุงักลา่ว 

มลูค่าหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าทรัพย์สินสทุธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการที่
ค านวณนัน้ 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระท าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึน้โดยสมาคม  
(NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่ส านกังานยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วนัท าการถดัไปก็ได้ 

การประกาศข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบัและปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ  
ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนที่ใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

3. การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจ านวน
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(3.1) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล 

(3.2) ค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
ส าหรับมลูค่าหน่วยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณ ราคาขาย   หน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ สว่นมลูค่า 
หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 

(3.3) ประกาศมลูคา่หนว่ยลงทนุตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยมต าแหน่ง
ที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืน  หนว่ยลงทนุตามที่ค านวณได้ใน (3.2) 

(3.4)  ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  
แตจ่ะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหนง่โดย ตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุเปิด 
 
24.2  หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคา  
หนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป แตไ่มถ่ึงร้อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะจดัท าและ
สง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่พบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 



กองทนุเปิด เกียรตินาคิน  45 

และจัดให้มีส าเนารายงานดงักลา่วไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 
(2) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 
(3) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 
(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง ทัง้นี ้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตมุาจาก
ปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง 

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการค านวณราคา  
หนว่ยลงทนุครัง้ตอ่ไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหนว่ยลงทนุให้ถกูต้องนบั
แตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย 

2. ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุที่ไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 
0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะค านวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัที่พบราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง
จนถึงวนัที่ราคาหนว่ยลงทนุถกูต้อง และด าเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวนัที่ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุที่
ถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราสว่นตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้อง 

 (1) จดัท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีพบว่าราคา
หน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ภายในวันท าการถัดจากวันที่ค านวณราคา  
หนว่ยลงทนุเสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บริษัทจดัการ
สง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 
(ข) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 
(ค) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 
(ง) การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะจดัให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ เพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุที่ถูกต้องภายในวนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ประกาศช่ือกองทนุรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และ วนั เดือน ปี ที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนงัสือพิมพ์รายวนั
อยา่งน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ ขายคืนหน่วยลงทุน ที่ได้ซือ้หรือขายคืน 
หนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม  (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 
วนัท าการนบัแตว่นัท่ี ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 
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(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และสง่รายงานดงักล่าวพร้อมทัง้ส าเนารายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม  (1) ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนั 
ท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่
ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้  บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงาน
มาตรการป้องกนัให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่ส าเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคา 
หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้แทน 

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต ่ากวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่า
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

หากปรากฏว่าผู้ซือ้หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทนุที่จะต้องลด 
บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่
นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู่แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด 
เว้นแตก่ารที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด
ครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุ
ดงักลา่ว  

(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มี
หน่วยลงทนุเหลืออยู่ บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่
ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

(2) กรณีราคาหนว่ยลงทนุที่ไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่า
เท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทนุที่ถูกต้อง  หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวน
เทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ    

(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง    

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่  หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่
จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่  หรือลดจ านวน 
หนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาที่ขาดอยู่แล้วแต่กรณี  เพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้  
เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง 
และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
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ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท 
บริษัทจัดการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มี
สถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนตาม  (1) (ข) หรือผู้ ซือ้หน่วยลงทุนตาม 2 (ก)  
บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้   

4. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที่เกิดขึน้จากราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง เช่น คา่ใช้จ่ายใน การประกาศการ
แก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสอืพิมพ์ คา่ออกเช็ค คา่ใช้จ่าย ในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุและผู้ขายคืน
หนว่ยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่น กรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้  
 

25. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีวนัท่ี 30 เมษายน  

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกวนัท่ี 30 เมษายน 2538 
 

26. การก าหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะจัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าปีละ 2 ครัง้ โดยจะ
พิจารณาจ่ายไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของรายได้จากการลงทนุสทุธิ บวกก าไรหรือขาดทนุสทุธิที่เกิดขึน้จริงทัง้สิน้ในแต่ละงวด
บญัชีที่จะจ่ายเงินปันผล หรืออาจพิจารณาจ่ายจากก าไรสะสมโดยไม่รวมก าไรหรือขาดทุนสทุธิที่ยังไม่เกิดขึน้จริงเมื่อ
กองทุนเปิดมีก าไรสะสมจนถึงงวดบญัชีที่จ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่ท าให้กองทุนรวมมีผล
ขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้ในงวดบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ ทัง้นี ้ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิด
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอตัราเงินปันผลโดยไมช่กัช้า ทัง้นี ้โดย  บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

( 1 ) ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบั หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาผ่อนผนัหรือสัง่
การให้ปฏิบตัิเป็นประการอื่นได้ 
( 2 ) ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ  สถานที่ติดต่อทกุ
แหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ 
( 3 ) สง่หนงัสือแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ และผู้ถือหน่วยลงทนุที่
ถือหน่วยลงทนุชนิดไม่ระบุช่ือผู้ ถือเมื่อได้รับการร้องขอ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่อาจจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วยวิธีการที่ต่างกนัส าหรับหน่วยลงทนุที่ขายในช่วง
ระยะเวลาที่ต่างกนัก็ได้ โดยจะถือปฏิบตัิเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมใ่ช้สทิธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายคุวามใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฏหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บริษัทจดัการจะไมน่ าเงินปันผลจ านวนดงักลา่วไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทนุเปิดนัน้ 
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27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

27.1 สทิธิในการขายคืนหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้
ในข้อ 16 
 
27.2  สทิธิในการรับเงินปันผล 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิที่จะได้รับการจดัสรรผลก าไรในรูปของเงินปันผล ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อ 26 
 
27.3  สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ 

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุได้ ทัง้นีจ้ะต้องไม่ขดัต่อกฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

(2) ขัน้ตอนในการโอนหนว่ยลงทนุ 

ก) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องกรอกใบค าขอโอนหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมช าระค่าโอนตามที่ระบไุว้ในโครงการ
จดัการกองทนุเปิด โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องด าเนินการขอโอนหนว่ยลงทนุด้วยตนเองที่ส านกังานของบริษัทจดัการ 
ข) ในกรณีที่ผู้ รับโอนยังไม่เคยมีบญัชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ  ผู้ รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้
ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้ยื่นเอกสารที่เก่ียวข้องตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในใบเปิดบญัชี และสง่มอบให้กบับริษัทจดัการ 
ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทัง้หมด  และส่งมอบเอกสารใบตอบรับค าขอโอนให้กับผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุเป็นหลกัฐาน 
ง) บริษัทจัดการจะด าเนินการให้นายทะเบียนบนัทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน พร้อมทัง้จัดท าหนงัสือรับรองสิทธิใน
หนว่ยลงทนุและน าสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทนัทีที่การบนัทกึข้อมลูการโอนเสร็จสิน้ลง   
 
27.4  สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิลงมติเพื่อให้บริษัทจดัการท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุเปิดได้ เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุมี
มติโดยเสยีงข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อ 28 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไมส่ามารถด าเนินการตามมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เนื่องจากข้อจ ากดัใน
การนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจด าเนินการขอรับความเห็นชอบจาก
ส านกังานตามแนวทางที่ส านกังานก าหนดได้ 
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27.5  สทิธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลกิโครงการ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อโครงการสิน้สดุลง ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ 5, 29, 30  
และ 32 
 
27.6  สทิธิในการซือ้หนว่ยลงทนุเพิ่ม 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิในการซือ้หนว่ยลงทนุเพิ่มที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อ 14 ทัง้นีบ้ริษัทจดัการสงวนสทิธิในการปฏิเสธการซือ้หนว่ยลงทนุเพิ่มได้ตามที่เห็นสมควร 
 

28. วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

28.1 บริษัทจัดการอาจจะด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้จดทะเบียนไว้กับส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจด
ทะเบียนเพิ่มจ านวนเงินทนุของกองทนุรวมแล้วบริษัทจดัการจะแจ้งการด าเนินการดงักลา่วให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายทราบ 
โดยจะปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ 

( 1 )  บริษัทจดัการขายหนว่ยลงทนุต่อประชาชนได้แล้วมีจ านวนหน่วยลงทนุ ณ วนัยื่นค าขอจดทะเบียนคิดเป็นมลูค่า
หนว่ยลงทนุตัง้แตร้่อยละ 75 ขึน้ไปของจ านวนเงินทนุท่ีจดทะเบียนไว้ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

 ( 2 ) จ านวนเงินทนุท่ีจดทะเบียนเพิ่มขึน้มีมลูคา่ครัง้ละไมเ่กิน 5,000 ล้านบาท 

เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจ านวนเงินทนุของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการจะแจ้งการ
ด าเนินการดงักลา่วให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายทราบ และจะประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั ภายใน 15 วนั 
นบัตัง้แตว่นัท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจ านวนเงินทนุของกองทนุรวม 
 
28.2 หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ตอ่กองทนุรวมและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ให้อยูใ่นดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยหากมิได้กระท าตามมติเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระท าตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน   
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัที่ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุคน และจะประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่าง
น้อยหนึง่ฉบบัภายใน 15 วนันบัแตว่นัที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม
แล้วแตก่รณี 
 
28.3 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือวิธีการจดัการกองทนุรวมเก่ียวกบั
การเปลี่ยนแปลงวนั เวลาท าการขายหน่วยลงทุน รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุ และวิธี
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ปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
 
28.4 การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาหรือประเภทของกองทุนเปิดต้องได้มติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตาม
จ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุเปิด  
และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 
 
28.5 การแก้ไขโครงการตามมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วไม่เกินร้อยละ 55 
ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการ
ขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไมส่ามารถด าเนินการตามมติเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ เนื่องจากข้อจ ากดั
ในการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดั
การถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการบริษัทจดัการกองทนุรวมอาจด าเนินการขอรับความเห็นชอบ
จากส านกังานตามแนวทางที่ส านกังานก าหนดได้ 
 

29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

29.1 ส านกังานอาจเพิกถอนการอนุมตัิให้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป หากปรากฏว่าบคุคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
29.2. หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมีมลูคา่หนว่ยลงทนุหรือมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนดงันี  ้

(1) จ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 รายในวนัท าการใด 
(2) มลูคา่หนว่ยลงทนุที่ขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุ ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท
ในวนัท าการใดและบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุรวมนัน้ 
(3) ในกรณีที่มีการขายคืนหนว่ยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) มีการขายคืนหนว่ยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวา่สองในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
(ข) มียอดรวมการขายคืนหนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจ านวนเกินกว่าสอง
ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
 
29.3. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหนา่ยได้เเล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ 
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30. การด าเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

30.1 การเลกิกองทนุรวมกรณีที่ทราบก าหนดการเลกิกองทนุรวมลว่งหน้า 

1. แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อนวนัเลกิ
กองทนุรวมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ และ  

2. แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทัง้นี ้ก่อนวนัเลกิกองทนุรวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าห้าวนัท าการ และกระท าการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วก่อนวนัเลิกกองทุน
รวมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ เช่น ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ิน เป็นต้น  

3. จ าหน่ายทรัพย์สินของกองทนุรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั  เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 
และตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถามให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุรวม 
 
30.2 การเลกิกองทนุรวมกรณีไมท่ราบก าหนดการเลกิกองทนุรวมลว่งหน้า 

(ก) ยตุิการรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตัง้แต่วนัท าการท่ีปรากฎเหตตุาม 29.1  

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ  โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทัง้แจ้งเป็น
หนงัสอืให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทัง้นีภ้ายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัท าการท่ีปรากฏเหตตุาม 29.1  

(ค) จ าหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทนุรวมดงักลา่วภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัท าการที่ปรากฏ
เหตตุาม 29.1เพื่อรวบรวมเงินเทา่ที่สามารถกระท าได้เพื่อช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิ 

(ง) ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการ
นบัตัง้แต่วันท าการที่ปรากฏเหตุตาม 29.1และเมื่อได้ด าเนินการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็นการเลิก
กองทนุรวมนัน้  

เมื่อได้ด าเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิคงเหลืออยู่จากการด าเนินการตาม (ค) บริษัทจดัการ
จะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการช าระ
บญัชีของกองทนุรวม 
 

31. การช าระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงนิคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ 

บริษัทจดัการจะจดัให้มีการช าระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ช าระบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อ
ท าหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สนิท่ีคงเหลอืจากการช าระหนีส้นิของกองทนุรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ รวมทัง้ท า
การอย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชีกองทนุให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ส าหรับคา่ใช้จ่ายและเงินคา่ตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ายจากทรัพย์สินของ
กองทนุรวมและผู้ช าระบญัชีจะด าเนินการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตาม
สดัสว่นจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุถืออยูต่ามหลกัฐานท่ีปรากฎในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ 
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เมื่อได้ช าระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส านกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 
และภายหลงัจากจดทะเบียนเลกิกองทนุรวมแล้ว หากปรากฎวา่ยงัมีทรัพย์สนิคงค้างอยูใ่ห้ผู้ช าระบญัชีจดัการโอนทรัพย์สิน
ดงักลา่วให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

32. อ่ืนๆ 

32.1 การเลกิกองทนุเปิดเพราะเหตอุื่นท่ีทราบก าหนดการเลกิกองทนุเปิดลว่งหน้า บริษัทจดัการจะด าเนินการเก่ียวกบั
กองทนุเปิดดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผอ่นผนัหรือสัง่การเป็นประการอื่น  

1. แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อนวนัเลกิ
กองทนุเปิดเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ และ  

2. แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และส านกังานคณะกรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทัง้นี ้ก่อนวนัเลิกกองทนุเปิดเป็นเวลา
ไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ และกระท าการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วก่อนวนัเลกิกองทนุเปิด
เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ เช่น ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ิน เป็นต้น  

3. จ าหน่ายทรัพย์สินของกองทนุเปิดเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 
และตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุเปิด 
 
32.2 ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการท าประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ  
บริษัทจดัการจะเปลีย่นให้บริษัทจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส านกังาน หรือ 
ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัที่บริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถด ารงความ
เพียงพอของเงินกองทุนดงักล่าว ทัง้นี ้หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้ส านักงานพิจารณาขยาย
ระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และใน
กรณีที่มีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปลีย่นบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว  

หากบริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป   
 
32.3 บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทนุจากบคุคลที่เป็นผู้ ให้บริการ อนัเนื่องมาจากการใช้บริการ
ของบคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้  แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

(2) ต้องไมม่ีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นวา่บริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจ าเป็นเพื่อให้กองทนุได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว (churning) ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหาร
จดัการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระท าด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้
ของกองทนุนัน้ด้วย 
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ในกรณีที่บริษัทจดัการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทนุบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ในรายงานรอบปี
บญัชี และรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย 
 
32.4  ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 
1. ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ในแต่ละกองทนุรวมต้องไม่เกินหนึ่งในสาม
ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 
2. ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) กรณียกเว้นให้ถือหนว่ยลงทนุได้โดยไมจ่ ากดัสดัสว่นส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้
(ก) กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ข) กองทนุประกนัสงัคม 
(ค) กองทนุการออมแหง่ชาต ิ
(ง) กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาติ 
(จ) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
(ฉ) กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
(ช) กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะตาม (ก) ถึง (ฉ) 
(ซ) กองทนุอื่นใดที่มีลกัษณะท านองเดยีวกบักองทนุตาม (ก) ถึง (ฉ) 
(ฌ) นิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษี  เงินได้นิติบุคคล เช่น 
ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 
(ญ) บคุคลอื่นที่ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 
(2) กรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรอื่นใดให้ผอ่นคลายสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจถือหน่วยลงทนุเกิน
ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 1 ได้แตไ่มเ่กินร้อยละห้าสบิของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยได้รับ
การผอ่นผนัจากส านกังาน ทัง้นี ้ในการผอ่นผนัดงักลา่ว ให้ส านกังานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของ
กองทนุรวมดงักลา่วเป็นส าคญั 

เง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทนุ ต้องมีสาระส าคญัอย่าง
น้อยดงัตอ่ไปนี ้
(1) บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุของบคุคล
ใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 
(2) การจ ากดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
(ก) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ จะถกูจ ากดัสทิธิรับเงินปันผลใน
สว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หนว่ยลงทนุมาเพิม่เตมิ 
(2) การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 32.6.1 

(ข) บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจ ากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  
(ค) ในระหว่างการด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจดัการจะจัดท าบญัชีและแยกเงินปันผล
สว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิอื่นของกองทนุรวม โดยไมน่ ามารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
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(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบั
คะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 
 
32.5  หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
การด าเนินการใดที ่โครงการจดัการกองทนุรวมหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทนุหาก 
บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้
ปวงเห็นชอบให้ด าเนินการดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมติ 

มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีให้ด าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายให้ถือวา่มตินัน้เสยีไป 

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั ต้องได้รับมติโดย
เสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทุนรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุทีจ่ าหนา่ยได้แล้ว
ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวมนัน้ เว้นแตก่รณีที่กองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุชนิด โดยแตล่ะชนิดได้รับผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไม่
เทา่กนั ให้ได้รับมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีถือหนว่ยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด 

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ถือ
หนว่ยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด 

(3)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับ
ผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ 
 
32.6 การจดัท าทะเบียนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และข้อจ ากดัการโอนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ทะเบียนหนว่ยลงทนุถกูต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สนิอื่น รวมทัง้การให้สทิธิหรือการจ ากดัสทิธิ
ใดๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน หากได้กระท าตามข้อก าหนดในข้อผกูพนัหรือ
ตามกฎหมายแล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอ านาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกณีที่การถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่
ของบริษัทจดัการ 
 
32.7 เพื่อให้เป็นไปตามพนัธะผูกพนัและกฎหมายที่มีผลบงัคบัใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่ม  
ยโูอบี อาทิเช่น ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนัตามที่ระบใุนข้อ 32.8 หรือใน
กรณีที่บริษัทจดัการหรือกลุม่ยโูอบีมีความประสงค์ก าหนดนโยบายหรือแนวการด าเนินธุรกิจอนัเป็นผลสืบเนื่องจากพนัธะ
ผกูพนัหรือกฎหมายดงักลา่ว บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการก าหนดเง่ือนไขส าหรับการเปิดบญัชีและการท าธุรกรรมตาม
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หลกัเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ 
ผู้ลงทนุทราบไว้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการ 
 
32.8 ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act   
(ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดให้สถาบนั
การเงินท่ีไมใ่ช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบั
บญัชีของบคุคลที่อยูใ่นบงัคบัต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั 
ผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งั
ปรากฎด้วยวา่ในปัจจบุนัมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลักษณะที่
คล้ายคลงึกบั FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง”) 

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถกูก าหนดให้ต้องเข้าผูกพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและ
บคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบั
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ 
FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส าคญัใน
สองกรณี คือ 

(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงิน
ลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับ
สถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบนั
การเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบัน
การเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่าย
ดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ที่เข้าร่วมผกูพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการท า
ธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจท าให้กองทุนรวมไม่สามารถ
ด าเนินการลงทนุตอ่ไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทนุได้อยา่งไมม่ีประสทิธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมส่ามารถ
ท ารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ  
หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนั
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ภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ ที่
เก่ียวข้องกับการปฎิบตัิงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในการด าเนินการดงันี ้
(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเข้าขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายต่างประเทศ
ที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ที่อยู ่เลขประจ าตวัผู้ เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็น
ต้น)ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตาม
ข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุน าสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความเก่ียวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหวัข้อที่ก าหนดไว้ใน
แบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการ
เปลีย่นแปลง เป็นต้น รวมถึงน าสง่หลกัฐานเพื่อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณี
ที่เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทุนหรือผู้ ถือ  
หนว่ยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น ใน
กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม โดยถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด าเนินการ
ตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี   

(1) ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(3) ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดักับ
กฎหมายของประเทศไทย 
(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์

เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 

การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคล
ตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้  
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ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่ข้อมลู
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไปยงัหนว่ยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 

33. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  

ไมม่ี 
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