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ค าจ ากัดความ 

ในโครงกำรฉบบันี ้เว้นแตเ่นือ้ควำมจะแสดงให้เห็นเป็นควำมหมำยอย่ำงอื่น ค ำจ ำกดัควำมต่ำงๆ ให้มีควำมหมำย
ตำมที่ได้ให้ไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

โครงการ หมำยถึง โครงกำรจดักำรกองทนุเปิด ก ำไรเพิ่มพนู 2 
 
กองทุนรวม หมำยถึง กองทนุเปิด ก ำไรเพิ่มพนู 2 
 
หน่วยลงทุน หมำยถึง หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ก ำไรเพิ่มพนู 2 
 
บริษัทจัดการ หมำยถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมำยถึง ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมำยถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  หมำยถึง บคุคลที่บริษัทจดักำรกองทนุรวมมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ขำยหรือรับ

ซือ้คืนหนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณีของกองทนุรวม  
 
บริษัทจดทะเบียน หมำยถึง บริษัทที่มีหลกัทรัพย์ที่ได้รับกำรจดทะเบียนหรือได้รับอนุญำตให้

ท ำกำรซือ้ขำยได้ในหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
บริษัทขึน้ทะเบียน หมำยถึง บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขำยในศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์กรุงเทพ 
 
ตลาดหลักทรัพย์ หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
วันท าการ หมำยถึง ทกุวนัและเวลำท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ไทย 
 
วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน หมำยถึง วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้ในรำยละเอียด

โครงกำร 
 
ค าเสนอซือ้ หมำยถึง ค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจกำรเป็นกำรทัว่ไปท่ีผู้ท ำค ำเสนอซือ้ต้อง

ปฏิบตัิตำมประกำศวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำ
ถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ำกิจกำร 

 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมำยถึง มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ หำรด้วยจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้ว

ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท ำกำรท่ีค ำนวณ 
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ราคาขายหน่วยลงทุน หมำยถึง มลูคำ่หนว่ยลงทนุ บวกคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี) 
 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หมำยถึง มลูค่ำหน่วยลงทนุ หกัด้วยค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

(ถ้ำมี) 
 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมำยถึง แก้ไขรำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง

โดยแก้ไขรำคำย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ีรำคำหนว่ย ลงทนุไม่ถกูต้องจนถึง
ปัจจบุนั 

 
การชดเชยราคา หมำยถึง กำรเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซือ้หรือผู้ขำยคืนหน่วยลงทุน

ไม่ถกูต้อง หรือกำรจ่ำยเงินซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำ
หน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถูกต้องแทนกำรเพิ่ม
หรือลดจ ำนวนหนว่ยลงทนุ 

 
บริษัทย่อย หมำยถึง บริษัทจ ำกดัที่ตลำดหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 

75 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจ ำกดันัน้ 
 
กลุ่มกิจการ หมำยถึง บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่สภำวิชำชีพ

ก ำหนดเก่ียวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
 
กิจการ หมำยถึง บริษัทที่มีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ บริษัทที่มีหลกัทรัพย์

ซือ้ขำยในศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหำชน จ ำกดั 
 
สถาบันการเงนิตามกฎหมายไทย หมำยถึง สถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยวำ่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถำบนั

กำรเงิน 
 
สมาคม หมำยถึง สมำคมที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนญุำตและจดทะเบียน

กบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อท ำกำร
สง่เสริมและพฒันำธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทที่เก่ียวกบักำรจดักำรลงทนุ 

 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมำยถึง คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
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โครงการจดัการ 

กองทุนเปิด ก าไรเพ่ิมพนู 2 

KAMRAI PERMPOON OPEN-ENDED FUND 2 : KPLUS2 
 

ช่ือบริษัทจัดการ บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ท่ีอยู่บริษัทจัดการ ชัน้ 23A, 25 อำคำรเอเซียเซ็นเตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33 ถนนสำทรใต้  
 แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
 โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสำร 0-2786-2377 
 
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

1.1 ช่ือโครงกำรภำษำไทย :  กองทนุเปิด ก ำไรเพิ่มพนู 2  
 
1.2 ช่ือโครงกำรภำษำองักฤษ : Kamrai Permpoon Open-ended Fund 2 
 
1.3 ช่ือยอ่ : KPLUS2 
 
1.4 ประเภทโครงกำร : โครงกำรเปิด 
 กำรระดมทนุ  : ผู้ลงทนุในประเทศ 
 
1.5 อำยโุครงกำร : ไมก่ ำหนด 
 
1.6 ลกัษณะโครงกำร : กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
 
2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย   

2.1 จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร : 1,000 ล้ำนบำท   
 
2.2 มลูคำ่ที่ตรำไว้ตอ่หนว่ย :  10 บำท 
 
2.3 จ ำนวนหนว่ยลงทนุ : 100,000,000 หนว่ย  
 
2.4 ประเภทของหนว่ยลงทนุ : ระบช่ืุอผู้ ถือ   
 
2.5 รำคำของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขำยครัง้แรก : 10 บำท     
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2.6 มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรก : 5,000 บำท 
 
2.7 มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป :  1,000 บำท 
 
2.8 มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืน : ไมก่ ำหนด 
 จ ำนวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืน : 500 หนว่ย 
 
2.9 มลูคำ่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่ำ : ไมก่ ำหนด 
 จ ำนวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่ำ :  ไมก่ ำหนด 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภทและอัตราส่วน

ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน 

3.1 วตัถปุระสงค์ของโครงกำร   
โครงกำรมีวตัถุประสงค์เพื่อระดมเงินออมและเงินลงทุนในระยะยำวจำกประชำชนทัว่ไป  และสถำบันทัง้ภำยในและ
ภำยนอกประเทศ โดยจะน ำเงินทุนส่วนใหญ่ที่ระดมได้ไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้ นทุนของกิจกำรต่ำงๆ  ที่มี
ปัจจยัพืน้ฐำนดีมีแนวโน้มในกำรเจริญเติบโตสงูทัง้ในและนอกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยเน้นผลตอบแทนในรูป
ของก ำไรสว่นเกินทนุเป็นหลกั และเงินทนุบำงสว่นจะลงทนุในตรำสำรกำรเงินต่ำงๆ ที่ให้ผลตอบแทนสงูสม ่ำเสมอ ในกำร
ลงทนุในหลกัทรัพย์ตำ่งๆ กองทนุเปิดอำจรับจ ำนองอสงัหำริมทรัพย์เป็นหลกัประกนักำรลงทนุได้ 
 
3.2 ประเภทกองทนุรวม  :  กองทนุรวมทัว่ไป 
 
3.3 นโยบำยกำรลงทนุ  :  ตรำสำรแหง่ทนุ 
โครงกำรจะน ำเงินท่ีระดมได้จำกกำรขำยหนว่ยลงทนุไปลงทนุ โดยมีนโยบำยหลกัดงันี ้ 

(1) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตรำสำรแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 65 ของมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวม  
 
(2) เงินทนุสว่นท่ีเหลอืจำกกำรลงทนุตำมที่ระบไุว้ในข้อ (1) จะน ำไปลงทนุในตรำสำรทำงกำรเงิน และ/หรือตรำสำรแห่ง
หนีต้ำ่งๆ โดยจะมุง่เน้นกำรลงทนุท่ีให้ผลตอบแทนสงู และในขณะเดียวกนัก็ค ำนงึถึงควำมมัน่คงของสถำบนัท่ีออกตรำสำร
เป็นหลกั ทัง้นีเ้พื่อให้โครงกำรมีรำยได้ที่สงูสม ่ำเสมอและมีควำมมัน่คงจำกกำรลงทนุ ทัง้นีจ้ะไมล่งทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญำซือ้
ขำยลว่งหน้ำ (Derivatives) ตรำสำรที่มีลกัษณะของสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง (Structured Notes) และตรำสำรหรือ
หลกัทรัพย์ที่เสนอขำยในตำ่งประเทศ 

บริษัทจดักำรจะจดัท ำรำยงำนกำรลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตรำสำรแหง่ทนุเฉลีย่ในรอบระยะเวลำสำมเดือน หกเดือน เก้ำเดือน 
และสบิสองเดือนของรอบปีบญัชีตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนด พร้อมทัง้แสดงเหตผุลใน
กรณีที่ไม่สำมำรถลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตรำสำรแห่งทนุให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ที่ก ำหนดตำมข้อ  3.2(1) และรำยงำนให้
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ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในสบิห้ำวนั นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำดงักล่ำว เพื่อให้ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. เปิดเผยข้อมลูแก่ผู้ลงทนุทัว่ไป 

อย่ำงไรก็ตำมอำจมีบำงขณะที่ไม่สำมำรถลงทุนให้เป็นไปตำมสดัสว่นกำรลงทนุที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรได้ด้วยเหตทุี่เกิด
จำกปัจจัยภำยนอก ได้แก่ ภำวะวิกฤตเศรษฐกิจที่มีนัยส ำคัญต่อกำรลงทุนในตลำดหลกัทรัพย์ , ภำวะสงครำม, กำร
ประกำศนโยบำยหรือมำตรกำรของทำงรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้องอันอำจส่งผลโดยตรง และ /หรือโดยอ้อมต่อ
ภำวะกำรลงทนุในตลำดหลกัทรัพย์ และกำรท่ีรำคำหลกัทรัพย์ลดลงอยำ่งรุนแรงในช่วงที่ใกล้กบัวนัสิน้รอบปีบญัชี เป็นเหตุ
ให้บริษัทจดักำรไมส่ำมำรปรับกำรลงทนุได้ทนัก่อนสิน้ปีบญัชี โดยบริษัทจดักำรจะรำยงำนกำรท่ีไมส่ำมำรถลงทนุให้เป็นไป
ตำมสดัสว่นกำรลงทนุท่ีก ำหนดไว้ในโครงกำรตำมประกำศให้แก่ส ำนกังำน คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ 

 
3.4 ลกัษณะพิเศษ  :  ไมม่ี 
 
3.5 กำรลงทนุในตำ่งประเทศ  :  ไมม่ี  
 
3.6 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุ 

3.6.1. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในประเทศ : 

บริษัทจดักำรจะลงทนุหรือแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำง
หนึง่หรือหลำยอยำ่งตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดดงัต่อไปนี ้
เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบหรือมีประกำศแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่น 
 
3.6.1.1 ตรำสำรแห่งทุนในประเทศ ได้แก่ ตรำสำร หรือสญัญำ ที่ เสนอขำยในประเทศ หรือผู้ออกหรือคู่สญัญำเป็นนิติ
บคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย ดงัตอ่ไปนี ้

(1) หุ้น 
 
(2) หน่วยลงทนุหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนรวมตรำสำรแห่งทุนหรือของกองทุนรวมอื่นที่มี
นโยบำยกำรลงทนุในตรำสำรแหง่ทนุ เช่น กองทนุรวมผสม เป็นต้น 
 
(3) ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นหรือใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรซือ้หุ้ นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ โดยต้องเป็น ไปตำม
หลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) กำรลงทนุในตรำสำรดงักลำ่วต้องเป็นกำรเพิ่มประสทิธิภำพกำรบริหำรกำรลงทนุ (efficient portfolio management)  

(ข) บริษัทจัดกำรต้องด ำเนินกำรให้มีกำรกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภำพซึ่งมีสภำพคล่องในจ ำนวนที่
เพียงพอต่อมลูค่ำกำรใช้สิทธิตำมตรำสำรดงักลำ่ว (fully covered) ไว้ตลอดเวลำที่ได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตรำสำรนัน้ ทัง้นี ้
ตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำนก ำหนด 
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(4) ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลกัทรัพย์อ้ำงอิงไทย ที่มีหลกัทรัพย์อ้ำงอิงเป็นหุ้นหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้น   
 
(5) ธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นหลกัทรัพย์ตำม (1)(2)(3) หรือ (4) ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์ที่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
 
3.6.1.2 ตรำสำรแหง่หนี ้ในประเทศ ได้แก่  

(1) ตรำสำรแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ำยเงินฝำก ได้แก่ 

(1.1) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน บตัรเงินฝำก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ ธนำคำรพำณิชย์ 
หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั 
 
(1.2) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญำใช้เงินที่บริษัทหลกัทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทกำรให้สินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์เป็น
ผู้ออก ซึง่ก ำหนดวนัใช้เงินตำมตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เมื่อทวงถำมหรือเมื่อได้เห็น 
 
(1.3) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญำใช้เงินอำยไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือดงัตอ่ไปนี ้

(ก) อนัดบัควำมนำ่เช่ือถือของตรำสำรหรือของผู้ออกตรำสำรอยู่ในอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ
ของผู้ออกตรำสำร ต้องเป็นอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือที่ได้มำจำกกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้วย 
หรือ 

(ข) อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั อยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได้ (investment 
grade) ทัง้นี ้โดยกำรจัดอันดบัควำมน่ำเช่ือถือของสถำบนัจัดอันดบัควำมน่ำเช่ือถือภำยใต้ช่ือ Standard & Poor’s หรือ 
Moody’s หรือ Fitch หรือสถำบนัอื่นที่ส ำนกังำนก ำหนดเพิ่มเติม 
 
(2) ตรำสำรแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่ 

(2.1) ตรำสำรภำครัฐไทย อนัได้แก่ 

(ก) ตัว๋เงินคลงั 

(ข) พนัธบตัรรัฐบำล หรือพนัธบตัรธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

(ค) พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นกู้ที่กระทรวงกำรคลงัหรือกองทนุเพื่อ
กำรฟืน้ฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั หรือผู้ค ำ้ประกนั 
 
(2.2) ตรำสำรที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งหมำยถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภำพ
และหุ้นกู้ อนุพนัธ์ ที่ส ำนกังำนอนุญำตให้เสนอขำยในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจ ำกัด  หรือที่ออกภำยใต้ข้อผูกพนัที่
ก ำหนดและอนญุำตโดยกระทรวงกำรคลงั หรือที่นิติบคุคลที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก หรือที่เป็นหลกัทรัพย์ที่
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ออกใหมซ่ึง่ผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหมน่ัน้ทัง้หมดต่อผู้ ถือหุ้นโดยได้รับช ำระรำคำเต็มมลูค่ำที่เสนอ
ขำยจำกผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ตรำสำรที่เปลีย่นมือได้ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(2.2.1) เป็นตรำสำรขึน้ทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย 

(2.2.2) มีรำคำที่เหมำะสมตำมที่สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทยก ำหนด หรือมีผู้แสดงตนตอ่บคุคลทัว่ไปว่ำพร้อมจะเสนอรำคำ
ซือ้และรับซือ้ตรำสำรนัน้ ในรำคำดงักลำ่ว (bid price แบบ firm quote) ตำมจ ำนวนและวิธีกำรท่ีสมำคมตลำดตรำสำรหนี ้
ไทยก ำหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่ส ำเนำรำคำแก่สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทยตลอดอำยขุองตรำสำรนัน้ และ 

(2.2.3) เป็นตรำสำรที่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้  

(ก) ในกรณีที่เป็นตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศ ตรำสำรดงักลำ่วต้องเป็นตรำสำรที่มีอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือของตรำสำรหรือ
ของผู้ออกตรำสำรอยูใ่นอนัดบัท่ีสำมำรถลงทนุได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตรำสำรดงักลำ่วเป็นรัฐวิสำหกิจตำม
กฎหมำยตำ่งประเทศ ตรำสำรนัน้ต้องมีอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือของตรำสำรอยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได้ (investment grade) 
เทำ่นัน้ 

(ข) ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรเป็นนิติบคุคลตำ่งประเทศ ตรำสำรนัน้ต้องมีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรอยู่ในอนัดบัที่
สำมำรถลงทนุได้ (investment grade)  

(ค) ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตรำสำรอื่นนอกเหนือจำก (ก) และ (ข) ในกำรเสนอขำยครัง้แรก หำกตรำสำรดงักลำ่วไม่มี
อนัดบัควำมนำ่เช่ือถือของตรำสำรหรือของผู้ออกตรำสำรอยูใ่นอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได้ (investment grade) ตรำสำรนัน้
ต้องมีบริษัทจดักำรไมต่ ่ำกวำ่สำมรำยเป็นผู้ซือ้ตรำสำรดงักลำ่วเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภำยใต้กำรจดักำร 
 
(2.3) ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลกัทรัพย์อ้ำงอิงไทยที่มีหลกัทรัพย์อ้ำงอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้น
กู้อนพุนัธ์   
 
(2.4) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน หุ้นกู้   หรือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นกู้  ท่ีเสนอขำยในตำ่งประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลำ่วไมร่วมถึงหุ้นกู้แปลงสภำพและหุ้นกู้อนพุนัธ์   
 
(2.5) หนว่ยลงทนุหรือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตรำสำรแหง่หนี ้หรือของกองทนุรวมอื่นที่มี
นโยบำยกำรลงทนุเฉพำะเงินฝำก ตรำสำรแห่งหนี ้หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่ส ำนกังำนก ำหนดหรือให้ควำมเห็นชอบ 
เช่น กองทนุรวมตลำดเงิน เป็นต้น 
 
(2.6) ธุรกรรมกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน ทัง้นี ้บริษัทจดักำรต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
 
(2.7) ธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตรำสำรแห่งหนีต้ำม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) 
หรือ (2.6) ทัง้นี ้บริษัทจดักำรต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
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ในกรณีที่ตรำสำรแหง่หนีต้ำมข้อ 3.6.2 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญำใช้เงินที่มีกำรจ่ำยผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้อง
อยูใ่นรูปอตัรำดอกเบีย้คงที่หรืออตัรำดอกเบีย้ลอยตวัเทำ่นัน้ 
 
กำรรับรอง รับอำวลั สลกัหลงั หรือค ำ้ประกนัของบคุคลที่ก ำหนดไว้ในข้อ 3.6.2 ต้องเป็นกำรรับรองตลอดไป รับอำวลัทัง้
จ ำนวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อก ำหนดลบล้ำงหรือจ ำกดัควำมรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือค ำ้ประกนั
ต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ ำนวนแบบไมม่ีเง่ือนไข  
 
3.6.1.3 ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ได้แก่  
(1) หุ้นกู้แปลงสภำพที่เสนอขำยในประเทศซึ่งต้องมีลกัษณะตำมเง่ือนไขในท้ำยข้อ 3.6.2 (1) และ (2) ทัง้นี ้ในกรณีที่
กองทนุลงทนุในหุ้นกู้แปลงสภำพดงักลำ่วในกำรเสนอขำยครัง้แรก หุ้นกู้แปลงสภำพนัน้ต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภำพที่มีอนัดบั
ควำมนำ่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได้ (investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภำพที่มีบริษัทจดักำรไม่ต ่ำกว่ำ
สำมรำยเป็นผู้ซือ้ตรำสำรดงักลำ่วเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภำยใต้กำรจดักำร  

ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภำพตำมวรรคหนึง่มีกำรค ำ้ประกนั กำรค ำ้ประกันดงักลำ่วต้องเป็นกำรค ำ้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้
เต็มจ ำนวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 
 
(2)   หุ้นกู้แปลงสภำพท่ีเสนอขำยในตำ่งประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย      
 
3.6.1.4 เงินฝำกในสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยไทย  
 
3.6.1.5 ทรัพย์สนิอื่นที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบั 3.6.1 – 3.6.4 โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน 
 
3.7 อตัรำสว่นกำรลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

3.7.1 อตัรำสว่นกำรลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นในประเทศ : 

บริษัทจดักำรจะลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหำดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม 
ตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดดงัต่อไปนี ้ในกรณีที่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัรำส่วนกำรลงทุน บริษัทจัดกำรจะลงทุนให้เป็นไปตำม
ประกำศที่แก้ไขด้วย 

 
3.7.1.1 บริษัทจดักำรอำจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตรำสำรภำครัฐไทย เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม โดยไมจ่ ำกดัอตัรำสว่น 
 
3.7.1.2 บริษัทจดักำรอำจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได้ดงัต่อไปนี ้
ซึง่ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ ธนำคำรพำณิชย์ หรือ บริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลัง 
ผู้ค ำ้ประกัน หรือคู่สญัญำ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ำรวมกันทัง้สิน้เมื่อค ำนวณเฉพำะธนำคำร หรือ 
บริษัทเงินทนุรำยนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   
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(1) ตรำสำรแหง่หนีใ้นประเทศ 

(2) ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ 

(3)  เงินฝำกในสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยไทย 
 
กำรค ำนวณอตัรำสว่นตำมวรรคหนึง่ ให้นบัมลูคำ่ทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ดงัต่อไปนี ้ซึ่งธนำคำรหรือบริษัทเงินทนุ
เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค ำ้ประกนั หรือคูส่ญัญำ รวมในอตัรำสว่นดงักลำ่ว  

(1) ทรัพย์สนิตำมข้อ 3.7.1.3 (1) (2) 

(2) ทรัพย์สนิตำมข้อ 3.7.1.4 (1) 
 
ในกรณีที่กองทนุมีเงินฝำกในนิติบคุคลตำมวรรคหนึง่ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทนุ มิให้นบัมลูค่ำของ
เงินฝำกดงักลำ่วรวมในอตัรำสว่นตำมวรรคหนึง่ 
 
3.7.1.3 บริษัทจดักำรอำจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้ที่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค ำ้ประกัน หรือคู่สญัญำ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ำรวมกันทัง้สิน้เมื่อค ำนวณเฉพำะผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย 
ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค ำ้ประกนัหรือคูส่ญัญำรำยนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

(1)  ตรำสำรแห่งทุนในประเทศ ที่บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคู่สญัญำ ทัง้นี ้ไม่รวมถึงตรำสำรแห่งทุนของบริษัท
จดทะเบียนที่อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรให้เหตแุหง่กำรเพิกถอนหมดไป 

(2)  หุ้นที่คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์สัง่รับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออก
หุ้นดงักลำ่วอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อยตำมข้อบงัคบัตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วย
กำรรับหุ้นสำมญัหรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

(3)   ตรำสำรแห่งหนีใ้นประเทศ ทัง้นี ้เฉพำะที่มีอันดับควำมน่ำเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (investment 
grade)    

(4)   ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ทัง้นี ้เฉพำะที่มีอนัดบัควำมนำ่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสำมำรถลงทนุได้ (investment grade) 
 
ตรำสำรแห่งทนุตำม (1) และตรำสำรแห่งหนีต้ำม (3) มิให้หมำยควำมรวมถึงหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่ถกูจดัให้เป็น
ตรำสำรแห ่งทนุหรือถกูจดัให้ตรำสำรแหง่หนีต้ำมส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดตำมข้อ 3.6.1.1 (2) หรือตรำสำรแหง่หนี ้
ตำมข้อ 3.6.1.2 (2.5) 
 
กำรค ำนวณอตัรำสว่นตำมวรรคหนึง่ ให้นบัมลูคำ่ของทรัพย์สินตำมตำมข้อ 3.7.1.4 (1) ที่บคุคลรำยเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย 
ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค ำ้ประกนั หรือคูส่ญัญำ ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัรำสว่นดงักลำ่วด้วย  
 
3.7.1.4 บริษัทจดักำรอำจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจำกกรณีที่ก ำหนดไว้ในข้อ 3.71.2 ข้อ 3.7.1.3 เพื่อเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวมตำมอตัรำสว่นดงัตอ่ไปนี ้
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(1)   กำรลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่ำวซึ่งบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลักหลงั ผู้ค ำ้ประกัน 
หรือคูส่ญัญำ ต้องมีมลูคำ่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค ำนวณเฉพำะผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค ำ้ประกนั หรือ
คูส่ญัญำรำยนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

(2)   กำรลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตำม (1) เมื่อค ำนวณรวมทกุบคุคลที่เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค ำ้ประกนั หรือคูส่ญัญำแล้ว ต้องมีมลูคำ่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   
 
3.7.5  บริษัทจัดกำรอำจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจกำรใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค ำ้ประกนั หรือคูส่ญัญำ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ำรวมกนัทัง้สิน้ของกลุม่กิจกำรนัน้ไม่เกินอตัรำอย่ำง
ใดอยำ่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัรำใดจะสงูกวำ่ 

(1)  ร้อยละ 30 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2)  อตัรำที่ค ำนวณได้จำกน ำ้หนกัของกลุ่มกิจกำรดงักลำ่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทุนนัน้รวมกับร้อยละ 10 
ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลำ่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ที่มีกำรเผยแพร่อย่ำง
กว้ำงขวำงและสอดคล้องกบันโยบำยกำรลงทนุของกองทนุนัน้ 
 
3.7.1.6 กำรลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุม่กิจกำรใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย หรือคู่สญัญำ เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุ หำกทรัพย์สนิดงักลำ่วเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในกำรค ำนวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดักำรจะ
ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนัน้โดยมีมูลค่ำรวมกันทัง้สิน้เมื่อค ำนวณเฉพำะผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย หรือคู่สญัญำรำยนัน้ ไม่เกิ น
ผลรวมของน ำ้หนกัของทรัพย์สนิดงักลำ่วในตวัชีว้ดัและร้อยละ 10 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอตัรำสว่น
ที่ก ำหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 แล้วแตก่รณี 
 
3.7.1.7 ให้บริษัทจดักำรพิจำรณำควำมเป็นกลุม่กิจกำรตำมข้อ 3.7.1.5 และข้อ 3.7.1.6 ตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจดัท ำ 
และเปิดเผยลำ่สดุ เว้นแตใ่นกรณีที่ไมม่ีกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมให้พิจำรณำตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นท่ีปรำกฎในบญัชีรำยช่ือ
ผู้ ถือหุ้นลำ่สดุที่สง่ตอ่กระทรวงพำณิชย์    
 
ทัง้นี ้ข้อ 3.7.1.5 ข้อ 3.7.1.6 และข้อ 3.7.1.7 จะมีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 16 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 
 
3.7.1.8 ในกรณีของกองทนุรวม ให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึ่งเงินฝำก บตัรเงินฝำก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำ
ใช้เงิน ที่ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้ ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลำดรอง
สนิเช่ือที่อยูอ่ำศยั หรือสถำบนักำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้ออกหรือคู่สญัญำ เป็นจ ำนวนที่มีมลูค่ำรวมโดย
เฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

อตัรำสว่นตำมวรรคหนึ่งมิให้น ำมำใช้บงัคบักบักองทนุรวมที่มีกำรก ำหนดอำยโุครงกำรตัง้แต่หนึ่งปีขึน้ไป ทัง้นี ้เฉพำะใน
ระยะเวลำหกเดือนก่อนวนัครบก ำหนดอำยขุองโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  

ในกรณีที่เงินฝำกหรือตรำสำรแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ำยเงินฝำกที่กองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัรำสว่นที่ก ำหนดตำม
วรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลำ่วให้มีมูลค่ำรวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของ
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มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมภำยในสำมสบิวนันบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้ให้ค ำนวณอตัรำสว่นกำรลงทนุหรือ
มีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่ำวโดยเฉลี่ยตัง้แต่วนัแรกของรอบปีบญัชีนัน้จนถึงวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่ำเป็นไปตำมอตัรำส่วน
ดงักลำ่ว 

เมื่อบริษัทจัดกำรกองทนุรวมได้ปฏิบตัิตำมวรรคสำมแล้ว ให้บริษัทรำยงำนให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทรำบ
ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูค่ำรวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบกำรปฏิบตัิดงักลำ่ว ทัง้นี ้บริษัทต้องด ำเนินกำรให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวมแจ้งให้ส ำนกังำนทรำบภำยในห้ำวนันบัแตว่นัท่ีได้รับรำยงำนจำกบริษัทด้วย  

หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมวรรคสำมได้ ส ำนกังำนอำจสัง่ให้บริษัทเลกิกองทนุรวมนัน้ 
 
3.7.1.9 ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนอนัเนื่องมำจำกปัญหำควำมผนัผวน 
(fluctuation) ของตลำดเงินและตลำดทนุในวงกว้ำงในรอบปีบญัชีใด บริษัทจดักำรกองทนุรวมอำจขอผอ่นผนัตอ่ส ำนักงำน
เพื่อไม่ต้องน ำกำรลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝำก บตัรเงินฝำก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ในช่วงเวลำที่เกิดควำมผนัผวน
ดงักลำ่วมำรวมค ำนวณอตัรำสว่นกำรลงทนุตำมข้อ 3.7.1.5 ได้ส ำหรับรอบปีบญัชีนัน้ 
 
3.7.1.10 บริษัทจดักำรกองทนุรวมอำจลงทนุหรือมีไว้ซึง่หนว่ยลงทุนและใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุเพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอตัรำส่วนดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้กำรลงทุนดงักล่ำวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสงัหำริมทรัพย์ 

(1)   ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หนว่ยลงทนุและใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หนว่ยลงทนุของแตล่ะกองทนุรวมที่บริษัทจดักำรอื่นเป็น
ผู้ รับผิดชอบด ำเนินกำร ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดกำรเป็นผู้ รับผิดชอบ
ด ำเนินกำร  

(2)   ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมที่บริษัทจดักำรอื่นเป็น
ผู้ รับผิดชอบด ำเนินกำร ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดกำรเป็นผู้ รับผิดชอบ
ด ำเนินกำร 
 
3.7.1.11  บริษัทจดักำรอำจท ำธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูคำ่ธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 
25 ของมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ทัง้นี ้กำรค ำนวณมลูค่ำธุรกรรมดงักล่ำว ให้บริษัทจัดกำรค ำนวณโดยใช้มูลค่ำ
หลกัทรัพย์ที่ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พงึได้รับจนถึงวนัท่ีค ำนวณมลูคำ่ธุรกรรมดงักลำ่ว 

ในกรณีที่ธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะท่ีกองทนุเข้ำท ำธุรกรรม มีมลูค่ำไม่เกินอตัรำสว่นที่ก ำหนดในวรรคหนึ่ง หำก
ตอ่มำธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูคำ่เกินอตัรำสว่นดงักลำ่วโดยมิได้เกิดจำกกำรท ำธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจดักำร
จะยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลำ่วตอ่ไปก็ได้   

ให้บริษัทจดักำรจดัท ำรำยงำนโดยระบวุนัที่ทรัพย์สนินัน้มีมลูคำ่เกินอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ก ำหนดพร้อมสำเหต ุและสง่รำยงำน
ดงักล่ำวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทรำบภำยในสำมวนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มี
มลูคำ่เกินอตัรำสว่นที่ก ำหนด พร้อมทัง้จดัท ำส ำเนำรำยงำนดงักลำ่วไว้ที่บริษัทจดักำรเพื่อให้ส ำนกังำนสำมำรถตรวจสอบได้   
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3.7.1.12  ให้บริษัทจดักำรค ำนวณอตัรำสว่นกำรลงทนุหรือมีไว้ซึง่ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลกัทรัพย์อ้ำงองิ
ไทย ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น ใบแสดงสทิธิในกำรซือ้หุ้นเพิ่มทนุที่โอนสิทธิได้ หรือธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ ตำม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลกัทรัพย์อ้ำงอิงไทย ให้นบัมลูค่ำของหลกัทรัพย์อ้ำงอิงของใบ
แสดงสทิธิดงักลำ่ว รวมในอตัรำสว่นส ำหรับหลกัทรัพย์อ้ำงอิงดงักลำ่วทัง้หมดในข้อ 3.7.1 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ำกองทนุได้
ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์อ้ำงอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรอำจไม่นบัมลูค่ำของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิด
จำกหลกัทรัพย์อ้ำงอิงไทยรวมในอตัรำส่วนที่ค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญำที่ก ำหนดตำมข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 
และ ข้อ 3.7.1.4 ก็ได้ 

มูลค่ำของหลกัทรัพย์อ้ำงอิงที่น ำมำค ำนวณรวมในอัตรำส่วนตำมวรรคหนึ่งให้มีมูลค่ำเท่ำกับมูลค่ำใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลกัทรัพย์อ้ำงอิงไทยที่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 

(2)  ในกรณีของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น หรือใบแสดงสิทธิในกำรซือ้หุ้ นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ให้บริษัทจัดกำร
ค ำนวณอตัรำสว่นกำรลงทนุดงัตอ่ไปนี ้

(ก) นบัมลูคำ่ที่ผู้ออกตรำสำรดงักลำ่วมีหน้ำที่ต้องช ำระตำมตรำสำรนัน้ รวมในอตัรำสว่นท่ีผู้ออกตรำสำรดงักลำ่ว 

(ข) นบัมลูคำ่ของหุ้นท่ีรองรับรวมในอตัรำสว่นท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์อ้ำงอิง โดยถือเสมือนหนึง่วำ่กองทนุลงทนุในหุ้นท่ีรองรับ
นัน้โดยตรง ทัง้นี ้มลูคำ่ของหุ้นที่รองรับให้ใช้มลูค่ำตำมรำคำตลำดของหุ้นนัน้ซึ่งคณูกบัค่ำเดลต้ำของใบส ำคญัแสดงสิทธิ
หรือใบแสดงสทิธิดงักลำ่ว แล้วแตก่รณี   

(3) ในกรณีของธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจัดกำรจะค ำนวณอัตรำส่วนกำรลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งกำรให้ยืม
หลกัทรัพย์โดยให้นบัมลูคำ่ทรัพย์สนิท่ีให้ยืมรวมในอตัรำสว่นส ำหรับหลกัทรัพย์ที่ก ำหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 และ 
ข้อ 3.7.1.4 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ำกองทุนยงัคงมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์นัน้อยู่ ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรอำจไม่นบัรวมในอตัรำส่วนที่
ค ำนวณตำมคูส่ญัญำที่ก ำหนดตำมข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 และ ข้อ 3.7.1.4 ก็ได้ 
 
3.7.1.13  ในกำรค ำนวณอตัรำสว่นตำมข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4(1) ให้บริษัทจดักำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้รวมทัง้เง่ือนไขตำมข้อ 3.7.1.11 ด้วย    

(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดงักล่ำวมีผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกัน บริษัทจัดกำรจะค ำนวณอตัรำส่วนที่
ผู้ ออกทรัพย์สนิหรือผู้ที่เป็นคูส่ญัญำดงักลำ่ว หรือค ำนวณอตัรำสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั แล้วแต่
กรณี ก็ได้  

(2) ในกรณีที่ทรัพย์สนิมีบคุคลมำกกวำ่หนึง่รำยเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั บริษัทจดักำรจะเลอืก
ค ำนวณอตัรำสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนัรำยใดรำยหนึง่ก็ได้ 
 
3.7.1.14 กำรค ำนวณอตัรำสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนัตำมข้อ 3.7.1.10 จะท ำได้ต่อเมื่อบคุคล
ดงักล่ำวได้ท ำกำรรับรองตลอดไป รับอำวลัทัง้จ ำนวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อก ำหนดลบล้ำงหรือ
จ ำกดัควำมรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือค ำ้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ ำนวนแบบไมม่ีเง่ือนไข   
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3.7.1.15  ในกรณีที่กองทนุมีสทิธิในกำรซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทใดตำมสดัสว่นจ ำนวนหุ้นที่กองทนุถืออยู่ (rights issue) 
หำกกำรใช้สิทธินัน้จะเป็นเหตุให้กองทุนลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทดงักลำ่วมีมูลค่ำเกินอตัรำสว่นที่ก ำหนดใน
ข้ำงต้นนี ้บริษัทจดักำรอำจซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้โดยได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมอตัรำสว่นที่เก่ียวกบัเร่ืองดงักลำ่ว 
ทัง้นี ้เฉพำะภำยในช่วงระยะเวลำสำมสบิวนันบัแตว่นัแรกที่ผู้ ถือหุ้นหมดสทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้ 
 
3.7.1.16  ในกรณีที่ตรำสำรแห่งทุน ตรำสำรแห่งหนี ้หรือตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทุน ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มำเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคำ่ไมเ่กินอตัรำสว่นท่ีก ำหนดในข้ำงต้น หำกตอ่มำตรำสำรแห่งทนุ ตรำสำรแห่งหนี ้หรือตรำสำร
กึ่งหนีก้ึ่งทุนนัน้ มีมูลค่ำเกินอตัรำส่วนดังกล่ำวโดยเหตุดงัต่อไปนี ้ให้บริษัทด ำเนินกำรแก้ไขอัตรำส่วนให้เป็นไปต ำมที่
ก ำหนดภำยใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีมีกำรประกำศให้ทรำบถึงเหตดุงักลำ่ว เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตจุ ำเป็นและสมควรโดยได้รับ
ผอ่นผนัจำกส ำนกังำน  

(1)  ตรำสำรแหง่ทนุนัน้ๆ ในเวลำตอ่มำเป็นตรำสำรแหง่ทนุของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวำ่งแก้ไขกำรด ำเนินกำรให้เหตุ
แหง่กำรเพิกถอนหมดไป หรือถกูเพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน   

(2)  ตรำสำรแหง่หนีห้รือตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุถกูปรับลดอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือ   
 
3.7.1.17  ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มำเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่ำไม่เกินอัตรำส่วนที่
ก ำหนดในข้ำงต้น หำกตอ่มำมีมลูคำ่เกินอตัรำสว่นดงักลำ่วจำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น บริษัทจดักำรจะยงัคงมีไว้
ซึง่ทรัพย์สนิดงักลำ่วตอ่ไปก็ได้  

ให้บริษัทจัดกำรจัดท ำรำยงำนโดยระบุช่ือ จ ำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตำมวรรคหนึ่ง และวันที่
ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่ำเกินอตัรำส่วนกำรลงทุนที่ก ำหนดพร้อมสำเหตุ และส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม ทรำบภำยในสำมวนัท ำกำรนับแต่วนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่ำเกินอตัรำส่วนที่ก ำหนด พร้อมทัง้จัดท ำส ำเนำ
รำยงำนดงักลำ่วไว้ที่บริษัทจดักำรเพื่อให้ส ำนกังำนสำมำรถตรวจสอบได้   
 
3.7.1.18 ในกรณีที่กำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุรวม เมื่อรวมกนัทกุกองทนุรวมที่บริษัทจดักำรเป็นผู้ รับผิดชอบด ำเนินกำรเกินกว่ำร้อยละ 25 ของจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมประกำศที่ สน. 24/2552 เร่ือง กำรลงทนุและกำรมีไว้
เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ ลงวนัท่ี 28 กรกฎำคม 2552 ดงันีค้ือ  

(1)   ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมประกำศที่ก ำหนดให้บริษัทจดักำรสำมำรถรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นได้ 

(2)  งดเว้นกำรใช้สทิธิออกเสยีงในหุ้นจ ำนวนที่เกินอตัรำสว่นกำรลงทนุดงักลำ่ว เว้นแตก่รณีที่มีเหตจุ ำเป็นและสมควรโดย
ได้รับกำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำน และ 

(3)  กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และกำรได้มำซึง่หุ้นของบริษัทดงักลำ่ว เป็นผลให้กองทนุได้มำหรือเป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ำมจดุที่ต้องท ำค ำเสนอซือ้ บริษัทจดักำรต้องด ำเนินกำรเพื่อให้ได้รับกำรยกเว้นกำรท ำค ำเสนอซือ้
โดยกำรลดสัดส่วนกำรถือหุ้ นหรือลดกำรมีอ ำนำจควบคุม หรือยื่นค ำขอผ่อนผันกำรท ำค ำเสนอซือ้ ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำถือหลกัทรัพย์เพื่อ
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ครอบง ำกิจกำร ทัง้นี ้กำรลดสดัสว่นกำรถือหุ้นดงักลำ่วให้บริษัทจดักำรลดสดัสว่นตำมสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่
แตล่ะกองทนุได้มำจำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 
 
3.7.1.19  ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มำเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่ำไม่เกินอตัรำสว่นที่ก ำหนด
ในข้ำงต้น หำกต่อมำมีมลูค่ำเกินอตัรำสว่นดงักลำ่วโดยไม่เข้ำลกัษณะตำมข้อ 3.7.1.5 ข้อ 3.7.1.8 ข้อ 3.7.1.12 ข้อ 3.7.1.13 
ข้อ 3.7.1.14 และ ข้อ 3.7.1.15 และกำรเกินอตัรำสว่นดงักลำ่วมิได้เกิดจำกกำรลงทนุหรือได้ทรัพย์สินมำเพิ่มเติม บริษัทจดักำร
จะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลำ่วตอ่ไปก็ได้   

ให้บริษัทจดักำรจดัท ำรำยงำนโดยระบช่ืุอ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตำมวรรคหนึ่ง และวนัที่ทรัพย์สิน
นัน้มีมลูคำ่เกินอตัรำสว่นท่ีก ำหนดพร้อมสำเหต ุและสง่รำยงำนดงักลำ่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทรำบภำยใน
สำมวนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ทรัพย์สนินัน้มีมลูคำ่เกินอตัรำสว่นที่ก ำหนด พร้อมทัง้จดัท ำส ำเนำรำยงำนดงักลำ่วไว้ที่บริษัทจดักำร
เพื่อให้ส ำนกังำนสำมำรถตรวจสอบได้ 
 
3.7.1.20  ข้อจ ำกดักำรลงทนุข้ำงต้นจะไมน่ ำมำบงัคบัใช้ในกรณีที่ปรำกฏเหตตุำมหวัข้อ “กำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม” 
และบริษัทจดักำรต้องด ำเนินกำรเพื่อเลกิกองทนุตำมหวัข้อ “กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรเมื่อเลกิกองทนุรวม” 
 
4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทจดักำรมีนโยบำยที่จะจดัสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยจ่ำยเงินปันผลไม่ต ่ำกว่ำปีละ 1 ครัง้ โดยจะพิจำรณำ
จ่ำยไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 75 ของรำยได้จำกกำรลงทนุสทุธิ บวกก ำไรหรือขำดทนุสทุธิที่เกิดขึน้จริงทัง้สิน้ในแตล่ะงวดบญัชีที่จะ
จ่ำยเงินปันผล หรืออำจพิจำรณำจ่ำยจำกก ำไรสะสม โดยไม่รวมก ำไรหรือขำดทนุสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงเมื่อกองทนุเปิดมี
ก ำไรสะสมจนถึงงวดบญัชีที่จ่ำยเงินปันผล ทัง้นีต้ำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร 
 
5. การรับช าระหนีเ้พื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สนิอื่น  

หำกมีกำรผิดนดัช ำระหนีห้รือมีพฤติกำรณ์วำ่ผู้ออกตรำสำรแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไม่สำมำรถ
ช ำระหนีไ้ด้ บริษัทจดักำรจะรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกันและมิใช่หลกัประกันเพื่อกองทุนรวมตำม
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจดักำรกองทนุรวมในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรแห่งหนีห้รือ
ลกูหนีต้ำมสทิธิเรียกร้องผิดนดัช ำระหนี ้ดงันี ้
 
5.1 กรณีที่บริษัทจดักำรได้บนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  

5.1.1 เมื่อมีกำรบนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรำยที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีบริษัทจดักำรได้บนัทึกมลูค่ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิจำก
ทรัพย์สนิท่ีได้จำกกำรรับช ำระหนี ้ 
 
5.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สนิมำจำกกำรรับช ำระหนี ้บริษัทจดักำรจะไมน่ ำทรัพย์สนิดงักลำ่วและเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้
จำกกำรรับช ำระหนีม้ำรวมค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม และจะจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี ้
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ในโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำได้โดยค ำนงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส ำคญั เว้นแต่กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มี
สิทธิในเงินได้สุทธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีต้กลงรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักล่ำวแทนเงิน  ทัง้นี  ้ ตำม
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ในระหว่ำงที่บริษัทจดักำรยงัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี  ้ บริษัทจดักำรอำจจดัหำผลประโยชน์
จำกทรัพย์สินนัน้ได้ และในกรณีที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน บริษัทจัดกำรจะจ่ำยจำกเงินส ำรองรำยได้หรือ
ผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรบริหำรทรัพย์สนินัน้ 
 
5.1.3  เมื่อมีเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้  บริษัทจัดกำรจะเฉลี่ยเงินได้
สทุธิจำกทรัพย์สนิท่ีได้จำกกำรรับช ำระหนีค้ืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิในเงินได้สทุธินัน้ภำยใน 45 วนันบัตัง้แต่วนัถดั
จำกวนัท่ีมีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรำยละเอียดเก่ียวกบักำรเฉลีย่เงินคืนไปยงัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนั
ท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัท่ีบริษัทจดักำรได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลำ
กำรเฉลีย่เงินคืนเป็นอยำ่งอื่น 
 
5.1.4  เมื่อมีกำรบนัทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ต่อมำปรำกฎว่ำกองทุนรวมได้รับช ำระหนี ้
ตำมตรำสำรแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลำ่วเป็นเงิน บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมควำมในข้อ 5.1.3 โดยอนโุลม 
 
5.2 กรณีที่บริษัทจดักำรไมไ่ด้บนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ 

5.2.1  ก่อนกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้  บริษัทจดักำรจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยมติเสยีงข้ำงมำกซึ่งคิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้
แล้วทัง้หมด หรือได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นพร้อม
เหตผุลว่ำในขณะนัน้กำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักลำ่วเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทนุมำกกว่ำกำรถือหรือมีไว้ซึ่ง
ตรำสำรแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้ 

ในกำรขอควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ตำมวรรคหนึง่ บริษัทจดักำรจะระบรุำยละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สินที่กองทนุรวม
จะได้จำกกำรรับช ำระหนี ้มลูคำ่ของทรัพย์สนิ ประมำณกำรคำ่ใช้จ่ำย พร้อมเหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรรับช ำระหนี ้
 
5.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สนิมำจำกกำรรับช ำระหนี ้บริษัทจดักำรจะน ำทรัพย์สนิดงักลำ่วมำรวมค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวม โดยจะก ำหนดรำคำทรัพย์สนินัน้เพื่อใช้ในกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ์
และวิธีกำรที่สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และจะด ำเนินกำร
กบัทรัพย์สนิดงักลำ่วดงันี ้

(1) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที่กองทนุรวมสำมำรถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดักำรอำจมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลำ่วต่อไป
เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้ 

(2) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที่กองทนุรวมไมส่ำมำรถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดักำรจะจ ำหนำ่ยทรัพย์สนิดงักลำ่วใน
โอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำได้โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั  และในระหว่ำงที่บริษัทจดักำรยงั
ไม่สำมำรถจ ำหนำ่ยทรัพย์สนิดงักลำ่ว บริษัทจดักำรอำจจดัหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สนิดงักลำ่ว   
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ในกรณีที่มีคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สนิ บริษัทจดักำรจะจ่ำยจำกทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 
5.3 ในกรณีที่มีพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเ รียกร้องจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด้ บริษัทจดักำร
กองทุนรวมจะด ำเนินกำรให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทกุรำยที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ วนัที่มีพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออก
ตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้จำกกำร
รับช ำระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว บริษัทไมต้่องน ำตรำสำรแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้มำรวมค ำนวณมลูค่ำ
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม  
ในกำรเฉลีย่เงินคืนแตล่ะครัง้ตำมข้อ 5.1.3 หำกบริษัทจดักำรมีเหตผุลแสดงให้เห็นวำ่ เงินได้สทุธิจำกทรัพย์สนิท่ีได้จำกกำร
รับช ำระหนีไ้มคุ่้มกบัภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  บริษัทจดักำรอำจน ำเงินได้สทุธิดงักลำ่วไป
รวมจ่ำยในโอกำสแรกที่กำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะคุ้มกบัภำระค่ำใช้จ่ำยก็ได้   ทัง้นี ้หำกได้มีกำรจ ำหน่ำย
ทรัพย์สนิท่ีได้จำกกำรรับช ำระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว และปรำกฏวำ่เงินได้สทุธินัน้ไมคุ่้มกบัภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืน 
บริษัทจดักำรอำจน ำเงินได้สทุธิดงักลำ่วมำรวมค ำนวณเป็นมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมก็ได้ 
 
6. ชื่อ ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของ

กองทุนรวม 

6.1   ช่ือ ที่อยู ่และหมำยเลขโทรศพัท์ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ส ำนกังำนเลขท่ี  90 ถนนสำทรเหนือ สลีม บำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500  
โทรศพัท์ 0-2724-5265 โทรสำร 0-2724-5277     
 
6.2   เง่ือนไขกำรเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์ 
บริษัทจัดกำรจะเปลี่ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ภำยใต้เง่ือนไขดงัต่อไปนี  ้ ทัง้นีบ้ริษัทจัดกำรจะกระท ำได้ต่อเมื่อได้รับ
อนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน 

(1) เมื่อคูส่ญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่มีควำมประสงค์จะบอกเลกิโดยบอกกลำ่วให้อีกฝ่ำยหนึ่งทรำบลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 90 วนั  

(2) ในกรณีที่คู่สญัญำฝ่ำยใดไม่ปฏิบตัิตำมหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งอำจบอกเลิก
สญัญำได้โดยบอกกลำ่วให้อีกฝ่ำยหนึง่ทรำบลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 30 วนั 

(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงกำรจัดกำรกองทุนเปิด หรือมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ
กฎหมำยอื่นใดอนัจะมีผลเป็นกำรเพิ่มภำระหน้ำที่แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์มำกกวำ่ภำระหน้ำที่ที่ระบไุว้ในสญัญำ และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ไมป่ระสงค์จะรับหน้ำที่ดงักลำ่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญำนีไ้ด้โดยบอกกลำ่วให้บริษัทจดักำร
ทรำบลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 90 วนั 
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(4) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้ำงมำก ซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
หนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุเปิด เรียกร้องให้มีกำรเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(5)  ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์น ำข้อมลูต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรจดักำรกองทนุรวมหรือข้อมลูอื่นที่เก่ียวข้องกบักองทนุ
เปิดไปเปิดเผย หรือใช้ในทำงที่ก่อหรืออำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกองทุนเปิด  หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์เอง บริษัทจดักำรสำมำรถบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้  ทัง้นีก้ำรบอกเลิกสญัญำจะต้องบอก
กลำ่วลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวำ่ 15 วนั 

(6) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ขำดคณุสมบตัิ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดักำรแก้ไขให้ถกูต้อง
ภำยใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่บริษัทจดักำรตรวจพบเองหรือปรำกฏจำกกำรตรวจสอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และบริษัทจดักำรจะแจ้งกำรแก้ไขดงักลำ่วให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำร นบัตัง้แต่วนั
ถดัจำกวนัท่ีได้แก้ไขเสร็จสิน้ 
 
ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถกูต้องภำยในเวลำที่ก ำหนดตำมวรรคหนึง่ บริษัทจดักำรจะขออนญุำตเปลี่ยนตวั
ผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ครบก ำหนดเวลำให้แก้ไข 
และเมื่อได้รับอนญุำตแล้วบริษัทจดักำรจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหมแ่ทนโดยพลนั 
 
ถ้ำกำรเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิน้สดุลง ผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องจดักำรโอนทรัพย์สินและเอกสำรหลกัฐำนทัง้หมดของ
กองทนุเปิดนัน้ให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหม่ หรือตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำร หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ตลอดถึงกำรด ำเนินกำรอื่นใดที่จ ำเป็น เพื่อให้กำรโอนทรัพย์สินและเอกสำรทัง้หลำยเป็นไปโดยเรียบร้อยและภำยในเวลำ
อนัสมควรท่ีสำมำรถท ำงำนได้อยำ่งตอ่เนื่อง 
 
6.3 สถำนท่ีเก็บรักษำทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ส ำนกังำนเลขท่ี  90 ถนนสำทรเหนือ สลีม บำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500  
โทรศพัท์ 0-2724-5265 โทรสำร 0-2724-5277     
และที่บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
 

7. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญช ี

นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ หรือนำยประวิทย์ วิวรรณธนำนตุร์ หรือนำยบรรจง พิชญประสำธน์ หรือนำยเทอดทอง เทพมงักร 
หรือนำยอุดม ธนรัูตน์พงศ์ หรือนำงสำวชมภูนชุ แซ่แต้ หรือนำยไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกุล หรือนำยอนุสรณ์ เกียรติกังวำฬไกล 
หรือนำงขวญัใจ เกียรติกงัวำฬไกล 
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รำยละเอียดเพิม่เตมิ (ผู้สอบบญัชี) : 

นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ  
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกดั 
100/72 ชัน้ท่ี 22 อำคำรวอ่งวำนชิ บี ห้องเลขที่ 100/2 ถ.พระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10320  
โทรศพัท์ 0-2645-0107-9 โทรสำร 0-2645-0110 
 
หรือนำยประวิทย์ วิวรรณธนำนตุร์ หรือนำยเทอดทอง เทพมงักร หรือนำงสำวชมภนูชุ แซ่แต้ หรือนำยบรรจง พิชญประสำธน์ 
หรือนำยอดุม ธนรัูตน์พงศ์ หรือนำยบรรจง พิชญประสำธน์ หรือนำยไกรสทิธ์ิ ศิลปมงคลกลุ 
บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั 
100/19 ชัน้ 14 อำคำรวอ่งวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
 
หรือนำยอนสุรณ์  เกียรติกงัวำฬไกล หรือนำงขวญัใจ เกียรติกงัวำฬไกล 
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกดั 
47 ซอย 53 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ  10120 
โทรศพัท์  0-2294-8504  โทรสำร 0-2294-2345 
 
หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ 
 
8. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ชัน้ 23A, 25 อำคำรเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสำร 0-2786-2377 
 
หรือบคุคลอื่นท่ีได้รับอนญุำตให้บริกำรเป็นนำยทะเบียนหลกัทรัพย์จำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งให้
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ 
 
9. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจ าหน่าย 

ไมม่ี 
 
10. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื 

บริษัทหลกัทรัพย์ พฒันสนิ จ ำกดั ( มหำชน )  
21/3 อำคำรไทยวำทำวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนสำทรใต้ กรุงเทพมหำนคร 10120  
โทรศพัท์ 0-2285-0060, 0-2285-0096 ตอ่ 888  
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ธนำคำร ยโูอบ ีจ ำกดั (มหำชน) 
191 ถ.สำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 0-2343-3000 และส ำนกังำนสำขำทัว่ประเทศ 
 
บริษัทจดักำรอำจแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกกำรแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน
ในภำยหลงั โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งกำรแต่งตัง้หรือยกเลิกกำรแต่งตัง้ผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนให้ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบทกุครัง้ ในกรณีของกำรแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติม  ผู้สนบัสนนุกำรขำย
หรือรับซือ้คืนดงักลำ่วอำจเป็นบคุคลธรรมดำหรือนิติบคุคลที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ให้ควำมเห็นชอบเพื่อท ำ
หน้ำที่เป็นผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนของกองทุน โดยผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ได้รับกำรแต่งตัง้จะต้อง
ปฏิบตัิงำนได้ภำยใต้ระบบงำนเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ปฏิบตัิหน้ำที่อยูก่่อนแล้ว 
 
11. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน 

ไมม่ี 
 
12. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน 

ไมม่ี 
 
13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

บริษัทจดักำรจะไมด่ ำเนินกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุกองทนุเปิดครัง้แรก เนื่องจำกบริษัทจดักำรได้ขออนมุตัิจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. เปลีย่นประเภทกองทนุจำกเดิมซึ่งเป็นประเภทไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (กองทนุปิด) เป็นประเภทรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ (กองทนุเปิด) และจะเปิดขำยหนว่ยลงทนุตำมปกติตัง้แต่ วนัท่ี 18 มกรำคม 2542 เป็นต้นไป 
 
บริษัทจดักำรจ ะด ำเนินกำรประกำศยกเลิกใบส ำคญัหน่วยลงทนุ ซึ่งนำยทะเบียนได้ออกให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้หมด และ
จะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ือปรำกฏอยูใ่นสมดุทะเบียน ณ สิน้วนัท ำกำรที่ 28 ธันวำคม 2541 เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิด ก ำไรเพิ่มพนู 2 ทัง้หมด โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนน ำสง่หนงัสอืรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
เพื่อยืนยนัจ ำนวนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลำ่วภำยใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัท่ี 28 ธนัวำคม 2541 
 
14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก 

บริษัทจดักำรจะใช้มูลค่ำหน่วยลงทนุที่ค ำนวณได้เมื่อสิน้วนัท ำกำรที่ขำยหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำขำย  
และจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้จะได้รับ โดยจะยกเว้นคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุ ทัง้นีบ้ริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่
จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนในอตัรำไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ โดยจะแจ้งวนัที่เร่ิมคิด
คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 30 วนั และประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนั
อยำ่งน้อย 1 ฉบบั 
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14.1 วิธีกำรขอรับหนงัสอืชีช้วน ใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ 

ผู้สนใจลงทนุสำมำรถติดตอ่ขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส ำคญั และใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบค ำขอเปิดบญัชี
ได้ที่บริษัทจัดกำรและผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน โดยบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนจะจดัส่ง
หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส ำคญั พร้อมใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ผู้สนใจลงทนุ และบริษัทจดักำรจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วน
สว่นข้อมลูโครงกำรจดักำรกองทนุรวมไว้ ณ ที่ท ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำรและสถำนที่ติดต่อของผู้สนบัสนนุกำรขำย
หรือรับซือ้คืน โดยผู้สนใจลงทนุสำมำรถขอรับได้ทกุวนัในเวลำท ำกำร 
 
14.2 วิธีกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

14.2.1 บริษัทจดักำร/ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) 

ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสำมำรถซือ้หนว่ยลงทนุได้ด้วยตนเองที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ผู้สัง่ซื อ้
หน่วยลงทนุจะต้องสัง่ซือ้โดยระบุเป็นจ ำนวนเงินตัง้แต่ 5,000 บำท (ห้ำพนับำทถ้วน) ขึน้ไป ส ำหรับกำรซือ้ครัง้แรก และ
ตัง้แต ่1,000 บำท (หนึง่พนับำทถ้วน) ขึน้ไป ส ำหรับกำรซือ้ครัง้ถดัไป โดยจะต้องกรอกรำยละเอียดและข้อควำมต่ำงๆ ใน
ใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้น ำใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และเงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ ำนวน 
รวมทัง้สง่มอบเอกสำรหรือหลกัฐำนใดๆ ตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด (ถ้ำมี) ไปท่ีบริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือ
รับซือ้คืน 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุท่ีสนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำย
หรือรับซือ้คืน หรือวิธีกำรอื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยผู้ลงทนุที่สนใจจะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องกรอกรำยละเอียดและ
ข้อควำมต่ำงๆ ในใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน และน ำสง่พร้อมแนบหลกัฐำนประกอบตำมข้อ 14.7 และ/หรือ
เอกสำรหรือหลกัฐำนอื่นใดตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) ไปที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน
หรือวิธีกำรอื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

ในกำรสัง่ซือ้ ผู้สัง่ซือ้รับรองที่จะซือ้หน่วยลงทนุตำมจ ำนวนที่สัง่ซือ้หรือน้อยกว่ำที่สัง่ซือ้ไว้ตำมที่บริษัทจดักำรจะพิจำรณำ
จดัสรรให้ โดยไมเ่ปลีย่นแปลงหรือเพิกถอนกำรสัง่ซือ้ดงักลำ่วและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบีย้ในกรณีที่ไม่ได้รับกำร
จดัสรรตำมจ ำนวนที่สัง่ซือ้ 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตำมจ ำนวนทัง้หมดที่มีค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ
ที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร เว้นแต่กรณีตำมข้อ 19 ข้อ 20 หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดักำรได้สงวนสิทธิในกำรขำยหน่วยลงทนุ
ให้ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุไว้ในข้อ 14.6 เร่ือง เง่ือนไขกำรขำยหนว่ยลงทนุ 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสำมำรถยื่นเอกสำรกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  และช ำระเงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจัดกำรหรือ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน และเมื่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทจดักำรได้ตรวจสอบเอกสำรกำรสัง่ซือ้และเงินค่ำสัง่ซือ้ว่ำ
ครบถ้วนถกูต้องจะสง่มอบส ำเนำใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีเจ้ำหน้ำที่ได้ลงนำมรับรองให้กบัผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐำน 
 
14.2.2 ATM 

บริษัทจดักำรอำจรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบเอทีเอ็มได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องลงนำมในค ำขอใช้บริกำรซือ้ขำย
หนว่ยลงทนุผำ่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ และปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในค ำขอใช้บริกำรดงักลำ่ว 
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ค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนเอทีเอ็มจะสมบรูณ์ต่อเมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ำรำยกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดักำรได้รับเงินค่ำ
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่บริษัทจัดกำรสำมำรถจัดสรรหน่วยลงทุนได้  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สำมำรถยกเลิก
ค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้ 

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถรับเงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่ว  และ
ไม่สำมำรถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ให้ถือวำ่ยงัไมม่ีกำรท ำรำยกำรกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นเอทีเอ็มนัน้ 

บริษัทจดักำรถือวำ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ตกลงใช้บริกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุผำ่นเอทีเอ็มยอมรับและผกูพนัตำมเง่ือนไขและวิธีกำร
ที่ก ำหนดไว้ในค ำขอใช้บริกำร และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลีย่นแปลงตอ่ไปในภำยหน้ำซึ่งรวมถึงกำรยอมรับควำมเสี่ยงใดๆ 
ทีอ่ำจเกิดขึน้อนัเนื่องมำจำกควำมขดัข้องของระบบ 

ในกรณีที่บริษัทจดักำรจะเร่ิมรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนเอทีเอ็ม  บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำ
ไม่น้อยกว่ำ 15 วนั โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน และประกำศใน
หนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบลว่งหน้ำ
ไมน้่อยกวำ่ 15 วนั 
 
14.2.3 TELE-BANK 

บริษัทจดักำรอำจรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท์ได้โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องลงนำมใน
ค ำขอใช้บริกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุผำ่นสือ่อิเลกทรอนิกส์ และปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในค ำขอใช้บริกำรดงักลำ่ว 

ค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท์จะสมบรูณ์ต่อเมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ำรำยกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและ
บริษัทจดักำรได้รับเงินคำ่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้ว ในกรณีที่บริษัทจดักำรสำมำรถจดัสรรหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะ
ไมส่ำมำรถยกเลกิค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้ 

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท์จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดักำรไม่สำมำรถรับเงินค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ดงักลำ่ว และไมส่ำมำรถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ ให้ถือว่ำยงัไม่มีกำรท ำรำยกำรกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบบริกำรธนำคำร
ทำงโทรศพัท์นัน้ 

บริษัทจดักำรถือวำ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีตกลงใช้บริกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุผำ่นระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท์ยอมรับและ
ผกูพนัตำมเง่ือนไขและวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในค ำขอใช้บริกำร และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภำยหน้ำซึ่ง
รวมถึงกำรยอมรับควำมเสีย่งใดที่อำจเกิดขึน้อนัเนื่องมำจำกควำมขดัข้องของระบบ 

ในกรณีที่บริษัทจดักำรจะเร่ิมรับค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท์ บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน และ
ประกำศในหนงัสือพิมพ์รำยวนัอย่ำงน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้ บริษัทจดักำรด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร  ก.ล.ต. 
ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั 
 
14.2.4 ไปรษณีย์ 

บริษัทจดักำรอำจรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนไปรษณีย์ลงทะเบียนได้  โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่
บริษัทจดักำรก ำหนด 
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ค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีสง่มำยงับริษัทจดักำรผำ่นไปรษณีย์ลงทะเบียนนัน้จะสมบรูณ์ตอ่เมื่อบริษัทจดักำรได้รับเงินค่ำสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุและบริษัทจดักำรสำมำรถจดัสรรหน่วยลงทนุได้โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สำมำรถยกเลิกค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
นัน้ได้เว้นแตไ่ด้รับอนญุำตจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุและได้รับเงินคำ่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเรียบร้อยแล้ว 

ในกรณีที่บริษัทจดักำรจะเร่ิมรับค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน และ
ประกำศในหนงัสือพิมพ์รำยวนัอย่ำงน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั 
 
14.2.5 INTERNET 

บริษัทจดักำรอำจรับค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นอินเตอร์เน็ตได้ โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องลงนำมในค ำขอใชบัริกำรซือ้ขำย
หนว่ยลงทนุผำ่นสือ่อิเลกทรอนิกส์และปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ได้ระบไุว้ในค ำขอใช้บริกำรดงักลำ่ว 

ค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทำงอินเตอร์เน็ตจะสมบรูณ์ต่อเมื่อผู้สั่งซือ้ได้ท ำรำยกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดักำรได้รับเงิน
ค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่บริษัทจัดกำรสำมำรถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สำมำรถยกเลิกค ำ
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้ 

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตใุห้บริษัทจัดกำรไมส่ำมำรถรับเงินคำ่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลำ่ว และ
ไมส่ำมำรถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ให้ถือวำ่ยงัไมม่ีกำรท ำรำยกำรกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นอินเตอร์เน็ตนัน้ 

บริษัทจัดกำรถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนทำงอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพนัตำมเง่ือนไข
และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในค ำขอใช้บริกำร และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภำยหน้ำซึ่งรวมถึงกำรยอมรับ
ควำมเสีย่งใดๆ ที่อำจเกิดขึน้เนื่องมำจำกควำมขดัข้องของระบบ 

ในกรณีที่บริษัทจดักำรจะเร่ิมรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต  บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบ
ลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วนั โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน และ
ประกำศในหนงัสือพิมพ์รำยวนัอย่ำงน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั 
 
14.2.6 หกับญัชี 

ยงัไมเ่ปิดให้บริกำร 
 
14.3  กำรรับช ำระและกำรเก็บรักษำเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

14.3.1 บริษัทจดักำร/ ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 

(1) ผู้ลงทนุสำมำรถช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เงินโอน ค ำสัง่หกับญัชี เช็ค ดรำฟต์ ตัว๋แลกเงินธนำคำร เช็ค
ธนำคำร หรือค ำสัง่จ่ำยเงินธนำคำรที่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกับส ำนกังำนของบริษัทจัดกำรหรือ



กองทนุเปิด ก ำไรเพิ่มพนู 2 23 
 

ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ที่รับค ำสัง่ซือ้ภำยในวนัท ำกำรขำยหน่วยลงทนุเท่ำนัน้ โดยจะต้องลงวนัที่ที่สัง่ซือ้และขีด
คร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยในนำม บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดักำรเปิดขึน้ 

(2) ในกรณีที่ เงินโอน ค ำสัง่หกับญัชี เช็ค ดรำฟต์ ตัว๋แลกเงินธนำคำร หรือเช็คธนำคำรที่ผู้สัง่ซือ้ช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุ
ไมส่ำมำรถเรียกเก็บเงินได้ภำยในวนัท ำกำรขำยหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่เช็ค ดรำฟต์ ตัว๋แลกเงินธนำคำร หรือเช็คธนำคำรที ่
ผู้สัง่ซือ้ช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทุนไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในครัง้แรกไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดก็ตำม  บริษัทจดักำรจะยกเลิก 
ค ำสัง่ซือ้นัน้ๆ ทนัที 

(3) ในกำรช ำระคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ หำกมิใช่กรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอื่นที่จดัตัง้โดย
บริษัทจดักำร เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนีผู้้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุต้องช ำระด้วยเงินจนเต็มจ ำนวนจะหกักลบลบหนีก้บั
บริษัทจดักำรไมไ่ด้ 

(4) ผู้ลงทุนที่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนและได้ช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่ำ
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้ 
 
14.3.2 ATM 

เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว  ธนำคำรจะด ำเนินกำรหกัเงินในบญัชีเงิน
ฝำกในจ ำนวนทีผู่้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้และโอนเงินจ ำนวนดงักลำ่วมำยงั บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุที่บริษัทจดักำรเปิดขึน้ 
 
14.3.3 TELE-BANK 

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ำรำยกำรซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท์เรียบร้อยแล้ว  ธนำคำรจะด ำเนินกำร
หกัเงินในบญัชีเงินฝำกเป็นจ ำนวนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้และโอนเงินจ ำนวนดงักลำ่วมำยงั บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุ
ที่บริษัทจดักำรเปิดขึน้ 
 
14.3.4 ไปรษณีย์ 

เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกรำยละเอียดในค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว  และจัดส่งให้บริษัทจดักำรผ่ำนไปรษณีย์
ลงทะเบียน ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุตำมจ ำนวนที่ระบไุว้ในค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยช ำระเป็นเช็ค 
ดรำฟต์ ตัว๋แลกเงิน ค ำสัง่จ่ำยเงินหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดักำรยอมรับ ในกรณีที่ช ำระค่ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดรำฟต์ 
ตัว๋แลกเงิน หรือค ำสัง่จ่ำยเงิน ผู้ ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยเพื่อเข้ำ บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุที่บริษัทจดักำร
เปิดขึน้ 
 
14.3.5 INTERNET 

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ำรำยกำรซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนำคำรจะด ำเนินกำรหกัเงินในบญัชีเงินฝำก
เป็นจ ำนวนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในกำรท ำรำยกำรแต่ละครัง้  และโอนเงินจ ำนวนดงักลำ่วมำยงั บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชี
กองทนุท่ีบริษัทจดักำรเปิดขึน้ 
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14.3.6 หกับญัชี 

ยงัไมเ่ปิดให้บริกำร 
 
14.4 กำรจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรขำยหน่วยลงทนุตำมจ ำนวนทัง้หมดที่มีค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน  
และเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ขำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุดงักลำ่ว  เว้นแต่กรณีตำมข้อ 19 โดย
บริษัทจดักำรจะใช้มลูคำ่หนว่ยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำขำยหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่กำรสั่งซือ้หน่วยลงทุนมีจ ำนวนมำกกว่ำทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตำมที่ได้รับอนุมัติจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรจดัสรรหน่วยลงทนุ โดยใช้หลกักำรสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน ตำมวนัที่
ได้รับใบค ำสัง่ซือ้พร้อมเงินคำ่ซือ้เต็มจ ำนวน 

ในกรณีที่กำรสัง่ซือ้พร้อมกนั บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจดัสรรตำมสดัสว่นที่ซือ้เข้ำมำ ทัง้นีบ้ริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะ
จดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุแตบ่ำงสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจ่ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ 

บริษัทจดักำรจะไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้ำ
ข้อยกเว้นตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวม
และหน้ำที่ของบริษัทจดักำร 
 
14.5 กำรคืนเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไม่ได้รับกำรจดัสรรหน่วยลงทนุไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงสว่น  บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรคืนเงิน
ช ำระค่ำซือ้ในส่วนที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยช่ือผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนและจัดส่งทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยงัที่อยูใ่นใบค ำขอเปิดบญัชีภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัจำกวนัที่บริษัทจดักำรได้รับเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุที่
ไมไ่ด้รับกำรจดัสรรนัน้ 
 
14.6 เง่ือนไขกำรขำยหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะพิจำรณำหยดุกำรขำยหนว่ยลงทนุหรือปฏิเสธกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนี  ้
 
14.6.1 กรณีหยดุกำรขำยหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจัดกำรจะหยุดกำรขำยหน่วยลงทนุ หำกบริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้วปรำกฏว่ำหำกขำยหน่วยลงทนุเพิ่มเติม  จะ
ก่อให้เกิดปัญหำในกำรบริหำรและจดักำรกองทนุรวม ไมว่ำ่จะไมส่ำมำรถด ำรงสดัสว่นตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรืออำจจะ
มีผลท ำให้ไม่สำมำรถหำหลกัทรัพย์ที่จะลงทนุเพื่อให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์และนโยบำยกำรลงทนุได้  หรือก่อให้เกิดผล
เสยีหำยแก่กองทนุรวม ทัง้นีบ้ริษัทจดักำรจะแจ้งลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัก่อนวนัท ำกำรหยดุกำรขำยหน่วยลงทนุ โดยจะ
ติดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน และลงประกำศในหนงัสือพิมพ์รำยวนั
อยำ่งน้อย 1 ฉบบั 
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14.6.2 กรณีปฏิเสธกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดักำรมีสทิธิจะปฏิเสธกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้

(1) กรณีเอกสำรหรือข้อมลูที่บริษัทจดักำรได้รับจำกผู้ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตำมควำมเป็นจริง หรือกรณีที่บริษัทจดักำร
เกิดข้อสงสยัวำ่กำรซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หนว่ยลงทนุจะเป็นกำรฟอกเงิน 

(2) กรณีที่กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุอำจก่อให้เกิดปัญหำในกำรบริหำรกองทนุรวม หรือก่อเกิดผลเสยีหำยแก่กองทนุรวม โดย
จะพิจำรณำถึงระยะเวลำของกำรลงทนุและ/หรือจ ำนวนเงินของกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นีเ้พื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของ
กองทนุรวมกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(3) กรณีที่กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดมีจ ำนวนเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวม บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบักำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุแก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่
ซือ้หน่วยลงทุนเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้ำข้อยกเว้นตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่ของบริษัทจดักำร 
 
14.7 เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี 

ผู้สนใจลงทุนยงัไม่เคยเปิดบญัชีกับบริษัทจดักำรจะต้องขอเปิดบญัชีก่อนโดยกรอกรำยละเอียดในใบค ำขอเปิดบญัชีให้
ครบถ้วนชดัเจน พร้อมแนบเอกสำรหลกัฐำนประจ ำตวัพร้อมลงนำมรับรองควำมถกูต้อง ตำมรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีบคุคลธรรมดำ 
(ก) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ 
(ข) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร และส ำเนำทะเบียนบ้ำนหรือ 
(ค) ส ำเนำหนงัสอืเดินทำง (เฉพำะชำวตำ่งประเทศ) 

และ/หรือเอกสำรหรือหลกัฐำนใดๆ ตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด 
 
(2) กรณีนิติบคุคล 
(ก) ส ำเนำหนงัสอืรับรองกระทรวงพำณิชย์ที่มีอำยไุมเ่กิน 1 เดือน 
(ข) ส ำเนำบญัชีรำยช่ือผู้ ถือหุ้น 
(ค) ตวัอยำ่งลำยมือช่ือของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขในกำรลงนำม 
(ง) หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) 
(จ) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล 

และ/หรือเอกสำรหรือหลกัฐำนใดๆ ตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด 
 
14.8 วนัและเวลำท ำกำรขำยหนว่ยลงทนุ 

ผู้ลงทนุสำมำรถท ำกำรซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนทกุวนัท ำกำรในเวลำท ำกำร
ของธนำคำรพำณิชย์ไทย โดยจะเร่ิมขำยหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท่ี 18 มกรำคม 2542 เป็นต้นไป 
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15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน 

15.1 รูปแบบของเอกสำรแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ,  ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 
 
15.2 เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลำกำรสง่มอบ 

บริษัทจดักำรจะใช้ระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) โดยจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ดงันี ้

(1) เมื่อสิน้สดุกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้จองซือ้หน่วยลงทนุ ที่ได้รับกำร
จดัสรรหนว่ยลงทนุให้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ เพื่อจดัสง่
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภำยใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก 

(2) กรณีมีกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเพิ่มภำยหลงัจำกสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ
จะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรำยใหม่เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุ พร้อมทัง้ด ำเนินกำรให้มีกำรสง่มอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ เพื่อเป็นกำรยืนยนัจ ำนวนหน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ดงักลำ่วทำงไปรษณีย์ภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตัง้แต ่2 คนขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 4 คนถือหนว่ยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดักำรจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เหล่ำนัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้ รับเงินที่ได้จำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุหรือ
เงินปันผล (ถ้ำมี) ร่วมกนั โดยจะถือเอำบคุคลที่มีช่ือตำมเง่ือนไขกำรลงนำมในค ำขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิใน
ฐำนะผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ในกำรลงนำมเอกสำรส ำคญัของกองทนุ 

(3) นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกใบหนว่ยลงทนุ (Scrip) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเฉพำะในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยร้องขอให้
บริษัทจดักำรออกใบหนว่ยลงทนุ เพื่อน ำไปใช้หลกัประกนัในกำรขอสนิเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน หรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทัง้นี ้ใน
กำรออกใบหนว่ยลงทนุทกุกรณีจะกระท ำเมื่อบริษัทจดักำรเห็นสมควรเทำ่นัน้ โดยมีขัน้ตอนดงันี  ้

(ก) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกรอกใบค ำขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุ ซึง่ขอรับได้จำกนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

(ข) ยื่นใบค ำขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุ พร้อมช ำระคำ่ธรรมเนียมในกำรออกใบหนว่ยลงทนุตอ่นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

(ค) นำยทะเบียนลงทนุโดยได้รับมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรออกใบหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุกรอกในใบค ำขอ ส ำหรับกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกจ ำนวนหน่วยลงทนุในใบ
ค ำขอมำกกวำ่จ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีปรำกฏอยูใ่นรำยกำรท่ีบนัทกึโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือว่ำ ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทนุส ำหรับหน่วยลงทนุจ ำนวนเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียน
หนว่ยลงทนุนัน้ 

(ง) ใบหนว่ยลงทนุที่บริษัทจดักำรออกให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะมีรำยกำรตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดซึ่ง
จะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลำยมือช่ือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทจดักำรและ
ประทบัตรำส ำคญั หรือลำยมือช่ือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ หรือใช้เคร่ืองจกัรประทบั หรือโดยวิธีอื่นใดตำมที่กฏหมำยว่ ำ
ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์จะอนญุำตให้ท ำได้ จึงจะถือวำ่ใบหนว่ยลงทนุถกูต้องและมีผลสมบรูณ์ตำมกฎหมำย 
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ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีใบหนว่ยลงทนุ หำกจะขำยคืนหน่วยลงทนุจ ำนวนดงักลำ่ว จะต้องน ำใบหน่วยลงทนุมำสง่มอบคืนแก่
บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ เพื่อโอนเข้ำระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) ก่อนจึงจะขำยคืนหน่วยลงทนุ
ดงักลำ่วได้ 

(4) นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีกำรสัง่ซือ้ และ/หรือ
ขำยคืนหนว่ยลงทนุ ดงันัน้ บริษัทจดักำรจะถือเอำยอดคงเหลือของหน่วยลงทนุที่ปรำกฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ  และ
ในหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุท่ีสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุฉบบัลำ่สดุเป็นรำยกำรท่ีเป็นปัจจบุนัและถกูต้อง 

(5) หำกปรำกฏข้อผิดพลำดในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องท ำกำรทกัท้วงข้อผิดพลำดภำยใน 
7 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัท่ีได้รับหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

(6) นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกและสง่มอบใบแสดงรำยกำร (Account Statement) ซึง่ได้รับกำรปรับปรุงรำยกำรให้
เป็นปัจจุบนั ณ วนัท ำกำรสดุท้ำยของทกุไตรมำสตำมปีปฏิทินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทนุ ณ วนัดงักลำ่ว 
 
16. การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 

16.1  ช่องทำงกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  

บริษัทจดักำร, ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน, ATM, TELE-BANK, INTERNET 
 
16.2  วิธีกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  กรณีปกติ 
 
16.3 ระยะเวลำในกำรรับซือ้คืน :  ทกุวนัท ำกำร 

บริษัทจดักำรจะใช้มลูคำ่หนว่ยลงทนุท่ีค ำนวณได้เมื่อสิน้วนัท ำกำรท่ีรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ค ำนวณรำคำรับซือ้คืน 
โดยบริษัทจดักำรจะยกเว้นคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นีบ้ริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม
ดงักลำ่ว ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 1.0 ของมลูคำ่หนว่ยลงทนุ โดยจะแจ้งวนัท่ีเร่ิมคิดคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 30 วนั และประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบั    
 
16.3.1 วิธีกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

16.3.1.1 บริษัทจดักำร/ ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 

ในกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถติดต่อขอรับใบค ำสัง่ขำยคืนและขำยคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำย
หรือรับซือ้คืน 

(2) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ขำยคืนจะต้องกรอกรำยละเอียดในใบค ำสัง่ขำยคืนให้ครบถ้วนชดัเจนพร้อมทัง้สง่มอบเอกสำรหรือ
หลกัฐำนใดๆ ตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด (ถ้ำมี) มำยงับริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนโดยผู้ ถือหน่วยลงทนุ
สำมำรถเลอืกแนวทำงใดแนวทำงหนึ่ง ใน 2 วิธี ดงันี ้
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(2.1) กรณีระบเุป็นจ ำนวนหนว่ยลงทนุ 
ผู้ขำยคืนสำมำรถระบจุ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีต้องกำรขำยคืนตัง้แต่ 500 หน่วยขึน้ไป เว้นแต่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่เหลือไม่ถึง 
500 หนว่ย ให้ท ำกำรขำยคืนได้ทัง้จ ำนวนตำมจ ำนวนที่เหลอือยูน่ัน้ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะขำยคืนในใบค ำสัง่ขำยคืนมำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ปรำกฏอยู่
ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรจะถือว่ำผู้ขำยคืนประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทนุทัง้หมด
เทำ่ที่ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรท่ีบนัทกึโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 

(2.2) กรณีระบเุป็นจ ำนวนเงิน 
ผู้ขำยคืนสำมำรถระบจุ ำนวนเงินท่ีต้องกำรได้รับจำกกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ โดยได้รับยกเว้นข้อจ ำกดัขัน้ต ่ำในกำรขำยคืน
หนว่ยลงทนุเป็นจ ำนวนหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่ผู้ ขำยคืนระบุจ ำนวนเงินที่ต้องกำรได้รับจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนมำกกว่ำมูลค่ำหน่วยลงทุนหักด้วย
ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) ซึ่งค ำนวณจำกจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึก
โดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ บริษัทจดักำรจะถือวำ่ผู้ขำยคืนประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ใน
รำยกำรท่ีบนัทกึโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน จะสง่มอบหลกัฐำนกำรรับค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ขำยคืน
ไว้เป็นหลกัฐำน  

(3) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรรับค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุตำมจ ำนวนทัง้หมดที่มีค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุในวนัท ำกำร
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีก ำหนดไว้ในโครงกำร เว้นแตก่รณีตำมข้อ 19, 20 

(4) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตำมจ ำนวนทัง้หมดที่มีค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุ และยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุดงักลำ่ว  เว้นแต่
กรณีตำมข้อ 19 โดยบริษัทจัดกำรจะใช้มูลค่ำหน่วยลงทุนของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในกำร
ค ำนวณรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

(5) นำยทะเบียนจะท ำกำรตรวจสอบรำยกำรทัง้หมดกบัสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ  และหำกถกูต้องก็จะยกเลิก
หน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่ขำยคืน พร้อมทัง้ออกหนงัสอืรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ใบเสร็จรับเงินและใบก ำกบัภำษี
ส ำหรับคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี) และสง่ให้ผู้ขำยคืนแต่ละรำยภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนั
ท ำกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

(6) ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ยื่นควำมจ ำนงในกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุตอ่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับ
ซือ้คืน และบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนยงัไม่สำมำรถรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้  
โดยอยูใ่นระหวำ่งกำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำร ผู้ ถือหน่วยลงทนุอำจขอยกเลิกค ำสัง่ขำยคืนของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ใน
ระหวำ่งวนัท ำกำรใดที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ยื่นควำมจ ำนงในกำรขำยคืน
หนว่ยลงทนุ ทัง้นีก้ำรยกเลกิค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อได้รับกำรอนมุตัิจำกบริษัทจดักำร 
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16.3.1.2 ATM 

บริษัทจดักำรอำจรับค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุผำ่นเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรท่ีบริษัทจดักำร
ก ำหนด  

บริษัทจดักำรถือวำ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ตกลงใช้บริกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุผำ่นเอทีเอ็มยอมรับและผกูพนัตำมเง่ือนไขและวิธีกำร
ที่ก ำหนดไว้ในค ำขอใช้บริกำร และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลีย่นแปลงตอ่ไปในภำยหน้ำซึ่งรวมถึงกำรยอมรับควำมเสี่ยงใดๆ ที่
อำจเกิดขึน้อนัเนื่องมำจำกควำมขดัข้องของระบบ 

ในกรณีที่บริษัทจดักำรจะเร่ิมรับค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนเอทีเอ็ม บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำ
ไม่น้อยกว่ำ 15 วนั โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน และประกำศใน
หนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบลว่งหน้ำ
ไมน้่อยกวำ่ 15 วนั 
 
16.3.1.3 TELE-BANK 

บริษัทจดักำรอำจรับค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุผำ่นระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท์ได้ โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีกำรท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด 

บริษัทจดักำรถือวำ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีตกลงใช้บริกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุผำ่นระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท์ยอมรับและ
ผกูพนัตำมเง่ือนไขและวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในค ำขอใช้บริกำร และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภำยหน้ำซึ่ง
รวมถึงกำรยอมรับควำมเสีย่งใด ที่อำจเกิดขึน้อนัเนื่องมำจำกควำมขดัข้องของระบบ 

ในกรณีที่บริษัทจดักำรจะเร่ิมรับค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท์  บริษัทจดักำรจะแจ้งให้
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ผู้สนบัสนนุกำรขำย
หรือรับซือ้คืน และประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั 
 
16.3.1.4 ไปรษณีย์ 

ยงัไมเ่ปิดให้บริกำร 
 
16.3.1.5 INTERNET 

บริษัทจดักำรอำจรับค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์  เง่ือนไข และวิธีกำรที่
บริษัทจดักำรก ำหนด 

บริษัทจัดกำรถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนทำงอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพนัตำมเง่ือนไข
และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในค ำขอใช้บริกำร และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภำยหน้ำซึ่งรวมถึงกำรยอมรับ
ควำมเสีย่งใดๆ ที่อำจเกิดขึน้เนื่องมำจำกควำมขดัข้องของระบบ 
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ในกรณีที่บริษัทจดักำรจะเร่ิมรับค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต  บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน และ
ประกำศในหนงัสือพิมพ์รำยวนัอย่ำงน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั 
 
16.3.1.6 หกับญัชี 

ยงัไมเ่ปิดให้บริกำร 
 
16.3.2 กำรช ำระเงินคำ่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงินให้ผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใน 4 วนัท ำกำร นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
เว้นแตก่รณีตำมข้อ 18 

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะใช้มลูคำ่หนว่ยลงทนุที่ค ำนวณได้ในแตล่ะสิน้วนัท ำกำรที่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ
รำคำรับซือ้คืน โดยมลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะต้องได้รับกำรรับรองจำกผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
16.3.3 วนัและเวลำที่ท ำกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดักำรจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุวนัท ำกำร ในเวลำท ำกำร โดยจะเปิดรับค ำสัง่ขำยคืนตัง้แต่เวลำเปิดท ำกำรของ
ธนำคำรพำณิชย์ไทย จนถึงเวลำ 15.30 น. ทัง้นี ้จะเร่ิมรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท่ี 18 มกรำคม 2542 เป็นต้นไป 

บริษัทจดักำรอำจเปลีย่นแปลงงวด เวลำ และจ ำนวนเงินกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หำกกองทนุรวมได้รับผลกระทบจำกกำร
ที่ได้รับช ำระเงินตำมพนัธบตัร หุ้นกู้  หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทนุรวมลงทนุได้ หรือกรณีอื่นใดที่ได้รับอนมุตัิ
จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 

16.4 ในกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องแจ้งลว่งหน้ำ : ไมต้่องแจ้ง 
 
17. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ไมม่ี 
 
18. การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน  

บริษัทจดักำรอำจเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจดักำรโดยควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวำ่มีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไมส่ำมำรถจ ำหนำ่ย จ่ำย โอนหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยำ่งสมเหตสุมผล  

(2) มีค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้ว แตใ่นช่วงระยะเวลำที่บริษัทจดักำรยงัไม่ได้ช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรพบวำ่รำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุดงักลำ่วไม่ถกูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลู
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ในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำโดยรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตำ่งจำกรำคำ
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัรำตัง้แต่ร้อยละ  0.5 ของรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่
ถกูต้อง 

(3) มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจดักำรพบว่ำรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง  และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ที่ไมถ่กูต้องนัน้ตำ่งจำกรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตำงค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรำตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของ
รำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
กำรเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตำม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดักำรอำจเลื่อนได้ไม่เกิน 
10 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วันท ำกำรถัดจำกวันที่มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้  เว้นแต่ได้รับกำรผ่อนผนัจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี ้กำรผอ่นผนัดงักลำ่วไมร่วมกรณีตำม (1) และบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

(1) ประกำศกำรเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุ ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำรและสถำนท่ีติดตอ่
ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้มีค ำสัง่ขำยคืน
หนว่ยลงทนุทรำบโดยพลนั  

(2) แจ้งกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน และจดัท ำรำยงำนในเร่ืองดงักลำ่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุล
และหลกัฐำนกำรได้รับควำมเห็นชอบหรือกำรรับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
จำกผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั โดยบริษัทจดักำรอำจมอบหมำยให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ด ำเนินกำรดงักลำ่วแทนก็ได้ 

(3) ในระหวำ่งที่บริษัทจดักำรเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุนัน้หำกถึงวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุวนัอื่น 
และมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจดักำรจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะต้อง
ช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ยงัค้ำงอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน  แล้วจึงช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแก่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุในวนันัน้ๆ ตอ่ไป 
 
19. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน 

1. บริษัทจดักำรอำจไมข่ำย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่ สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออำจหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ ในกรณีที่ปรำกฏเหตุ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ตลำดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไมส่ำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยได้ตำมปกติ 

(2) เมื่อบริษัทจดักำรโดยควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ำมีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย  จ่ำย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อย่ำงสมเหตสุมผล ไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่ำง
เป็นธรรมและเหมำะสม หรือมีเหตจุ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไม่ขำย ไม่รับ
ซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมำแล้ว หรือจะ
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หยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในกรณีนีไ้ด้ไม่เกิน 1 วนัท ำกำร เว้นแต่ได้รับผ่อนผนัจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

บริษัทจดักำรจะประกำศกำรไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมำแล้ว หรือประกำศกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ณ ที่
ท ำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำรและสถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้ สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในกำรซือ้ขำยหรือ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุและแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้มีค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทรำบโดย
พลนั และบริษัทจดักำรจะรำยงำนกำรไมข่ำย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือ
ค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมำแล้ว หรือกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุพร้อม
ทัง้แสดงเหตผุล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทนุเปิดนัน้ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบโดยพลนั 

ในกรณีที่บริษัทจดักำรไมข่ำย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือ ค ำสัง่สบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุที่ได้รับมำแล้ว หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำม (1) หรือ (2) เกินหนึ่ง
วนัท ำกำรบริษัทจดักำรจะรำยงำนกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือ ค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรำยงำนฐำนะ
กำรลงทนุของกองทนุเปิด ณ วนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนวนัรำยงำนนัน้ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวนัท ำกำร
ก่อนวนัเปิดรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ รวมทัง้แจ้งกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือ
ค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบในทนัทีที่สำมำรถกระท ำได้ด้วย 

ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือ ค ำสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมำแล้ว หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำร
อำจหยดุค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำขำยหนว่ยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุก็ได้ 
 
2. บริษัทจดักำรจะหยดุกำรขำยหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมำแล้ วหรือหยดุ
รับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจดักำรพบว่ำรำคำขำยหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง  และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำโดยรำคำขำยหน่วยลงทนุ
ที่ไมถ่กูต้องนัน้ตำ่งจำกรำคำขำยหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตำงค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัรำตัง้แต่ร้อยละ  0.5 ของรำคำ
ขำยหน่วยลงทุนที่ถกูต้องทัง้นี  ้ บริษัทจดักำรจะประกำศหยดุกำรขำยหน่วยลงทนุ หยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุ ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำรและสถำนท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในกำร
ซือ้ขำยหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  และแจ้งให้ผู้ที่ได้มีค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทรำบโดยพลนั 
 
20. การหยุดรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรักษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศให้บริษัทจดักำร
หยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นกำรชัว่ครำวตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร  แต่รวมแล้ว
ต้องไมเ่กิน 20 วนัท ำกำรติดตอ่กนั เว้นแตจ่ะได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์
ให้ขยำยระยะเวลำหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุออกไปได้ 
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21. การช าระค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงนิ 

ในกรณีที่กองทนุเปิดไมส่ำมำรถช ำระเงินคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุที่สัง่ขำยคืน
หน่วยลงทุนตกลงที่จะรับช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจดักำรอำจช ำระค่ำ
ขำยคืนหน่วยลงทุนดงักล่ำวเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้  โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์โดยจะ
ด ำเนินตำมวิธีกำรดงันี ้ 
 
1. บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูคำ่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์อื่นที่จะน ำมำช ำระเป็นคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุแทนเงินให้กบัผู้ขำยคืน
หนว่ยลงทนุ โดยค ำนวณจำกมลูคำ่ยตุิธรรมที่บริษัทจดักำรใช้ค ำนวณในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนัน้ ณ วนัท ำกำรซือ้-ขำย
หนว่ยลงทนุ 
 
2. บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรโอนหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ย ตำมวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

2.1 กรณีที่มลูคำ่ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นที่จะโอนให้แก่ผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุ มีมลูค่ำน้อยกว่ำจ ำนวนเงินที่ผู้ขำยคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะโอนหลกัทรัพย์ที่ค ำนวณได้ตำมข้อ 1 ให้กับผู้ขำยคืน
หนว่ยลงทนุ และท ำกำรจ่ำยสว่นตำ่งระหวำ่งมลูคำ่เป็นเงินสดให้กบัผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่กองทนุมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกบักำรช ำระคืนสว่นต่ำงตำมวรรคหนึ่ง  บริษัทจดักำรจะท ำกำรจ่ำยสว่นต่ำง
ให้กบัผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุ เมื่อกองทนุมีเงินสดคงเหลอื ณ สิน้วนัท ำกำรใดถดัจำกวนันัน้ 

2.2 กรณีที่มลูคำ่ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นที่จะโอนให้แก่ผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุ มีมลูค่ำมำกกว่ำจ ำนวนเงินที่ผู้ขำยคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะโอนหลกัทรัพย์ที่ค ำนวณได้ตำมข้อ 1 ให้กับผู้ขำยคืน
หน่วยลงทนุ และผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุจะต้องจ่ำยสว่นต่ำงระหว่ำงมลูค่ำเป็นเงินสดให้กบักองทนุภำยในระยะเวลำที่
บริษัทจดักำรจะก ำหนดตอ่ไป  

หมำยเหต:ุ   
สว่นตำ่งระหวำ่งมลูคำ่ เทำ่กบั มลูคำ่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นที่ต้องกำรโอนให้แก่ผู้ขำยคืนหน่วยลงทุน หกัด้วย จ ำนวน
เงินคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุพงึได้รับ 
 
3. กรณีที่มีผู้ ขำยคืนหน่วยลงทนุที่รับค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินมำกกว่ำ  1 รำย 
บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะเป็นผู้จดัสรรหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนัน้ให้กบัผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอื่นใด โดยแบง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิให้กบัผู้ ถือหน่วยแต่ละรำยตำมสดัสว่นกำรถือหน่วยลงทนุ หรือ ตำมวิธีกำรที่
บริษัทจดักำรเห็นวำ่เหมำะสมหรือยตุิธรรมกบัผู้ ถือหนว่ย 
 
4. กรณีกำรจ่ำยเงินส่วนต่ำงตำมข้อ 2.1 ให้กับผู้ ขำยคืนหน่วยลงทุนที่รับค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอื่นแทนเงินท่ีมีจ ำนวนผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุดงักลำ่วมำกกว่ำ 1 รำย บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรจ่ำยเงินสว่นต่ำง
ดงักลำ่วให้กบัผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุท่ีมีมลูคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุน้อยที่สดุก่อนตำมล ำดบั 
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22. สิทธิ หน้าที่  และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
และที่ปรึกษา (ถ้าม)ี 

22.1 สทิธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของบริษัทจดักำร 

22.1.1 สทิธิของบริษัทจดักำร 

(1) จ ำหนำ่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ประชำชนทัว่ไปในรำคำที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดของโครงกำรซึ่งได้รับอนมุตัิจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และที่ก ำหนดไว้ในหนงัสอืชีช้วน 

(2) สัง่ให้โอน สัง่ให้เปลีย่นแปลงสัง่ให้ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตำมนโยบำยและวตัถปุระสงค์ของกองทนุเปิด ภำยใน
ขอบเขตแหง่อ ำนำจกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนดไว้ 

(3) เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรที่กองทุนเปิดถือหุ้นอยู่เท่ำที่จ ำเป็นเพื่อรักษำไว้ซึ่งประโยชน์ของผู้ ถื อ
หนว่ยลงทนุ 

(4) แตง่ตัง้และถอดถอนผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 

(5) จดัให้มีผู้สอบบญัชีของกองทนุเปิด ซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำม โดยถือตำมข้อก ำหนดแห่งประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง หลกัเกณฑ์กำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ 

(6) แตง่ตัง้ผู้ช ำระบญัชีกองทนุเปิด โดยควำมเห็นชอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เมื่อมีกำรยตุิหรือเลกิกองทนุ 

(7) แตง่ตัง้และถอดถอนนำยทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(8) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุเปิด หรือวิธีจดักำรเก่ียวกบักำรเพิ่มวนัเวลำ
ท ำกำรขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และวิธีปฏิบตัิที่เก่ียวข้องโดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้
จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน 

(9) ได้รับค่ำธรรมเนียมในกำรจดักำรกองทนุเปิด ค่ำใช้จ่ำยในกำรเป็นนำยทะเบียนหน่วยลงทนุในกรณีที่บริษัทจดักำร
เป็นนำยทะเบียนของกองทนุเปิดเอง และค่ำธรรมเนียมในกำรขำย และรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมอตัรำที่ก ำหนดไว้ใน
โครงกำรจดักำรกองทนุเปิด (ถ้ำมี) 

(10) สัง่จ่ำยคำ่ใช้จ่ำยที่เกิดขึน้แก่กองทนุเปิดตำมที่ระบไุว้ในหวัข้อ “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม" 
โดยหกัจำกกองทนุเปิดตำมอตัรำที่ระบไุว้ในโครงกำร 

(11) จดัสรรผลก ำไรของกองทนุเปิด เพื่อจ่ำยให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมวิธีที่ก ำหนดไว้ในหวัข้อ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล" 
ของโครงกำรจดักำรกองทนุเปิด 

(12) ปฏิบตัิกำรอื่นๆ เพื่อให้บรรลซุึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุเปิด และรักษำไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(13) ยกเลกิกองทนุเปิดตำมที่ก ำหนดไว้ในหวัข้อ "กำรเลกิโครงกำรจดักำรกองทนุรวม" 

(14) กระท ำนิติกรรมสญัญำใดๆ ในนำมกองทนุเปิด ซึง่บริษัทจดักำรมีอ ำนำจกระท ำได้ภำยในขอบเขตของกฎหมำย 
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22.1.2 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบริษัทจดักำร 

(1) น ำเงินของกองทนุเปิดไปลงทนุในหลกัทรัพย์ต่ำงๆ ตำมที่ระบไุว้ภำยใต้หวัข้อ “ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น 
หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีมุง่หมำยจะลงทนุ" ของโครงกำรจดักำรกองทนุเปิด 

(2) จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุเปิด ซึง่มีคณุสมบตัิตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง คณุสมบตัิ
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

(3) แก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุเปิด หรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำรตำมที่ก ำหนดในหวัข้อ “วิธีกำรแก้ไขโครงกำร
จดักำรกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีกำรจดักำร” 

(4) ด ำเนินกำรตำมโครงกำรจดักำรกองทนุเปิด ซึง่ได้รับอนมุตัิตลอดจนข้อผกูพนัท่ีท ำไว้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตำมที่ระบไุว้
ในหนงัสอืชีช้วนอยำ่งเคร่งครัด 

(5) จดัท ำรำยงำนกำรลงทนุของกองทนุเปิดให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุเปิดทรำบ ทัง้นีต้ำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

(6) จดัให้มีกำรฝำกทรัพย์สนิของกองทนุเปิด โดยแยกตำ่งหำกจำกทรัพย์สนิอื่นไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุเปิด 

(7) จดัท ำบญัชีแสดงกำรลงทนุของกองทนุเปิดไว้โดยถกูต้องครบถ้วน 

(8) จดัให้ได้มำซึง่ผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรน ำทรัพย์สินของกองทนุเปิดไปลงทนุ และน ำผลประโยชน์ดงักลำ่วฝำกไว้กบั
ผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุเปิด 

(9) จดัให้นำยทะเบียนออกหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุใบเสร็จรับเงิน พร้อมใบก ำกบัภำษี (ถ้ำมี) และหนงัสอืแสดง
ยอดคงเหลอืของหนว่ยลงทนุกองทนุเปิดให้แก่ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นประจ ำทกุสิน้สดุไตรมำสตำมปีปฏิทิน และจดัให้มีและ
เก็บรักษำไว้ซึง่ทะเบียนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(10) ไมก่ระท ำกำรใดๆ อนัมีลกัษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(11) ไมกู่้ยืมเงินในนำมของกองทนุเปิด หรือก่อให้เกิดภำระผกูพนัใดๆ แก่ทรัพย์สนิของกองทนุเปิด 

(12) จดัท ำหนงัสือชีช้วนกองทนุเปิดใหม่ทกุรอบปีบญัชี รำยงำนทกุรอบปีบญัชี รำยงำนทกุรอบระยะเวลำหกเดือนของ
รอบปีบญัชี ทัง้นีใ้ห้สอดคล้องกบัประกำศที่เก่ียวข้อง และจดัให้มีรำยงำนของรอบระยะเวลำลำ่สดุไว้ ณ ที่ท ำกำรทกุแห่งของ
บริษัทจดักำร และสถำนที่ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ฯลฯ ที่ใช้ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ เพื่อให้ผู้ลงทนุ
สำมำรถตรวจดไูด้และจดัส ำเนำให้เมื่อร้องขอ 

(13) ค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิมลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมที่
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ประกำศก ำหนด 

(14) ยื่นค ำขอแก้ไขเพิ่มเติมทนุจดทะเบียนของวนัท ำกำรสดุท้ำยของแตล่ะเดือนภำยในวนัท่ียี่สบิของเดือนถดัไป ในกรณีที่
มีกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดเพิ่มเติม โดยบริษัทจดักำรน ำสง่รำยงำนดงักลำ่วผ่ำนระบบที่จดัไว้บนเว็บไซต์
ของส ำนกังำน 

(15) ปฏิบตัิกำรอื่นๆ เพื่อให้บรรลถุึงซึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุเปิดและรักษำไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
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(16) เมื่อเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนเปิด และผู้ช ำระบญัชีจดทะเบียนยกเลิกกองทุนเปิดกับส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดักำรจะรับมอบบญัชีและเอกสำรหลกัฐำนทัง้หมดของกองทนุเปิดและเก็บรักษำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ  
10 ปี นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัจดทะเบียนเลกิกองทนุเปิด 

(17) จดัท ำงบกำรเงินของกองทนุเปิดให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

(18) ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์อื่นใดที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
 
22.2 สทิธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

22.2.1 สทิธิของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(1) ได้รับคำ่ธรรมเนียมจำกกองทนุเปิด ส ำหรับกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตำมสญัญำจดัตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุเปิด 

(2) บอกเลกิสญัญำจดัตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุเปิด ตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสญัญำดงักลำ่ว โดยได้รับควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(3) ฟ้องร้องบริษัทจัดกำรแทน และเพื่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่ระบุไว้ภำยใต้
หวัข้อ “หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์" 
 
22.2.2 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(1) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไว้โดยเคร่งครัด 

(2) รับฝำก ดูแล เก็บรักษำทรัพย์สินของกองทุนเปิด โดยแยกทรัพย์สินของกองทนุเปิดออกจำกทรัพย์สินของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ พร้อมทัง้ดแูลให้กำรเบิกจ่ำยทรัพย์สินของกองทนุเปิดเป็นไปตำมที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุเปิด 

(3) ด ำเนินกำรรับมอบ สง่มอบ จ ำหนำ่ยจ่ำยโอน และแปลงสภำพหลกัทรัพย์ต่ำงๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทนุเปิดตำม
ค ำสัง่ของบริษัทจดักำรเมื่อเห็นวำ่มีหลกัฐำนถกูต้องแล้ว ตลอดจนรับช ำระหรือช ำระรำคำคำ่หลกัทรัพย์ดงักลำ่ว  

(4) จดัท ำบญัชีแสดงกำรรับจ่ำยทรัพย์สนิของกองทนุเปิด และรับรองควำมถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุเปิดที่รับฝำกไว้  

(5) จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำร  

(6) จ่ำยเงินอนัเป็นคำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆ ของกองทนุเปิด ตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำร 

(7) ดแูล ติดตำมรักษำสทิธิของกองทนุเปิด เพื่อผลประโยชน์ในกำรเข้ำประชุมผู้ ถือหุ้น กำรรับเงินปันผล กำรรับดอกเบีย้ 
กำรรับสทิธิในกำรจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ และ/หรือหนว่ยลงทนุ และสทิธิประโยชน์อื่นใดที่กองทนุเปิดพึงจะได้รับ รวมทัง้ด ำเนินกำร
รับหรือจ่ำยเงินตำมสทิธินัน้ๆ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะเป็นผู้ใช้สทิธิในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นแทนกองทนุเปิด 

(8) แจ้งและรำยงำนให้บริษัทจดักำรทรำบเป็นหนงัสอืสถำนะหลกัทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรือก ำลงัอยู่ในระหว่ำงท ำกำร
ปิดโอนในช่ือของกองทนุเปิด เพื่อประโยชน์ของกองทนุเปิด 
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(9) จดัท ำรำยงำนดงัตอ่ไปนีเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรสง่ให้บริษัทจดักำร 

9.1 รำยงำนรำยละเอียดรับจ่ำยจำกบญัชีเงินสดและเงินฝำกธนำคำร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิน้วนั และค ำนวณ
ดอกเบีย้ค้ำงรับ 

9.2 รำยงำนเป็นรำยวนัเก่ียวกบัเงินลงทนุของกองทนุเปิดแยกตำมประเภทของหลกัทรัพย์และตำมสถำนภำพของ
หลกัทรัพย์ พร้อมค ำนวณดอกเบีย้ค้ำงรับ  

9.3 รำยงำนรำยละเอียดเจ้ำหนีค้ำ่ซือ้หลกัทรัพย์และลกูหนีค้ำ่ขำยหลกัทรัพย์ 

9.4 รำยงำนงบกระทบยอดบญัชีเงินฝำกธนำคำรเป็นรำยเดือน 

9.5 รำยงำนเงินปันผลค้ำงรับของกองทนุเปิด 

(10) รับรองควำมถกูต้องในกำรค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สิน มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำรับซือ้คืนและรำคำ
ขำยหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด และกำรค ำนวณหน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้จำกกำรออกหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
และจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่บริษัทจัดกำรได้ค ำนวณไว้  และส่งให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองเมื่อเห็นวำ่ถกูต้องแล้ว 

(11) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษัทจดักำร ในกำรก ำหนดวิธีค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินของกองทนุเปิดตำมรำคำที่เป็นธรรม  ใน
กรณีที่วิธีกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิตำมปกติท ำให้มลูคำ่ทรัพย์สนิไมเ่หมำะสมกบัสภำวกำรณ์ในขณะค ำนวณมลูคำ่ หรือ
กรณีที่เป็นทรัพย์สนิอื่นนอกจำกที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(12) ให้ควำมเห็นเก่ียวกบักำรจดักำรกองทนุเปิดของบริษัทจดักำร เพื่อประกอบกบัข้อมลูอื่นๆ ที่บริษัทจดักำรเป็นผู้จดัหำ
ในกำรจดัท ำรำยงำนทกุรอบปีบญัชี และสง่ให้บริษัทจดักำรภำยใน 60 วนั นบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้ 

(13) ดแูลให้บริษัทจดักำรปฏิบตัิกำรให้เป็นไปตำมโครงกำรจดักำรกองทนุเปิด มำตรำ 125 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร  ก.ล.ต. ที่ออกตำม
พระรำชบญัญตัิดงักลำ่วโดยเคร่งครัด หำกบริษัทจดักำรมิได้ปฏิบตัิตำมให้แจ้งบริษัทจดักำรโดยทนัที ในกรณีที่บริษัทจดักำร
กระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทนุเปิด  หรือไม่ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมมำตรำ 125 ผู้ดแูล
ผลประโยชน์จะท ำรำยงำนเก่ียวกบัเร่ืองดงักลำ่วโดยละเอียด และสง่ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 5 วนั นบัแต่
วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุำรณ์ดงักลำ่ว 

(14) แจ้งให้บริษัทจัดกำรทรำบในกรณีที่บริษัทจัดกำรมิได้ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
รวมถึงประกำศหลกัเกณฑ์ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดงักลำ่ว 

(15) ด ำเนินกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจัดกำรปฏิบตัิตำมหน้ำที่ของตน  หรือฟ้องร้องเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำม
เสยีหำยจำกบริษัทจดักำร ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง หรือเมื่อได้รับค ำสัง่จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. คำ่ใช้จ่ำยในกำรฟ้องร้องบงัคบัคดี เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุเปิดให้เรียกร้องจำกทรัพย์สินของ
กองทนุเปิด 

(16) ในกรณีที่มีกำรยกเลกิโครงกำร เมื่อยกเลกิโครงกำรแล้วหน้ำที่ผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิน้สดุเมื่อผู้ช ำระบญัชีได้จดทะเบียน
เลกิกองทนุเปิดกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลำที่กำรช ำระบญัชียงัไม่สิน้สดุ ผู้ดแูลผลประโยชน์
จะปฏิบตัิหน้ำที่ตำ่งๆ ดงันี ้
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16.1 รับฝำกทรัพย์สนิของกองทนุเปิดจนกวำ่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ 

16.2 ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ช ำระบญัชีปฏิบตัิตำมมำตรำ 130 แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 และประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรช ำระบญัชีของกองทนุรวม ใน
กรณีที่ผู้ช ำระบญัชีกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรตำมมำตรำดงักลำ่วจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทุนเปิด 
ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรำยงำนให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยไมช่กัช้ำ 

 
22.3 สทิธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 

22.3.1 สทิธิของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน  

(1) ได้รับค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ส ำหรับกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนตำมสญัญำแต่งตัง้ผู้สนบัสนุน
กำรขำยหรือรับซือ้คืน 

(2) บอกเลกิกำรเป็นผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุ
กำรขำยหรือรับซือ้คืน 
 
22.3.2 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
(1) แจกจ่ำยหนงัสอืชีช้วนของกองทนุเปิด ใบเปิดบญัชีหนว่ยลงทนุ ใบค ำสัง่ซือ้ และใบค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ  

(2) รับช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุจำกผู้สัง่ซือ้ และช ำระเงินคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตำมเง่ือนไขที่
ระบไุว้ในโครงกำร  

(3) คืนเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ที่ไมไ่ด้รับกำรจดัสรรตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำร  

(4) ท ำกำรอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัหน้ำที่ดงักลำ่วข้ำงต้น 
 
22.4 สทิธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของตวัแทนจ ำหนำ่ย 

ไมม่ี 
 
22.5 สทิธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของที่ปรึกษำกำรลงทนุ 

ไมม่ี 
 
22.6 สทิธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของที่ปรึกษำกองทนุ / ที่ปรึกษำอื่นๆ 

ไมม่ี 
 
22.7 สิทธิ หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบและกำรแต่งตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุของที่ปรึกษำกองทนุ (เฉพำะกอง Country 
Fund) :  

ไมม่ี  
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23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน และกองทุนรวม 

23.1 คำ่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

23.1.1 คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุ :  

(1) บริษัทจดักำรยกเว้นคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุ ทัง้นีบ้ริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำย
หนว่ยลงทนุในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 1.0 ของมลูคำ่หนว่ยลงทนุ โดยจะแจ้งวนัที่เร่ิมคิดค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 30 วนั และประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบั  
 
23.1.2 คำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  

(2) บริษัทจัดกำรจะยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  ทัง้นีบ้ริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ
คำ่ธรรมเนียมดงักลำ่ว ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 1.0 ของมลูคำ่หนว่ยลงทนุ โดยจะแจ้งวนัท่ีเร่ิมคิดคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 30 วนั และประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบั 
 
23.1.3 คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ :  

ไมม่ี  
 
23.1.4 คำ่ธรรมเนียมกำรโอนหนว่ยลงทนุ :  

(3)  คำ่ธรรมเนียมกำรโอนหนว่ยลงทนุในอตัรำ 10 บำทตอ่จ ำนวนหนว่ยลงทนุทกุ 500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย ที่
ท ำกำรโอน  
 
23.1.5 คำ่ธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ :  

(4) คำ่ธรรมเนียมกำรเปลีย่นช่ือ สกลุ ที่อยู่ กำรออกหนงัสอืรับรองสทิธิใหมใ่นกรณีหำยและอื่นๆ ที่เกิดขึน้จริง ซึ่งพิสจูน์ได้ว่ำ
เป็นควำมประสงค์เฉพำะตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยคิดค่ำธรรมเนียมในอตัรำรำยกำรละ 50 บำท ทัง้นีเ้พื่อมิให้กระทบต่อ
ผลประโยชน์สว่นรวมของกองทนุเปิด 
 
23.1.6 คำ่ปรับกรณีขำยคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลำถือครองที่ก ำหนดในโครงกำร : 

ไมม่ี 
 
23.1.7 อื่นๆ ระบ ุ:  

(5) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเข้ำบญัชีเงินฝำกของผู้ ถือหน่วยลงทุนในอตัรำที่ธนำคำรพำณิชย์
เรียกเก็บตำมจริง  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิกำรที่จะปรับเพิ่มอตัรำค่ำธรรมเนียมตำมข้อ (1) และ (2) ในอตัรำไม่เกิน ร้อยละ 25 ของอตัรำ
คำ่ธรรมเนียมดงักลำ่วภำยในรอบระยะเวลำ 1 ปี บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกว่ำ 60 วนั 
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โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรส ำนกังำนใหญ่ และส ำนกังำนสำขำของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
และประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลำ 3 วนัติดต่อกนั ทัง้นีบ้ริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ภำยใน 15 วนันบัแตว่นัเปลีย่นแปลง  

ในกรณีที่มีกำรปรับลดคำ่ธรรมเนียมดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนั 
นบัแตว่นัเปลีย่นแปลง และปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรส ำนกังำนใหญ่ และส ำนกังำนสำขำของผู้สนบัสนนุ
กำรขำยหรือรับซือ้คืน  

คำ่ธรรมเนียมดงักลำ่วข้ำงต้นเป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูคำ่เพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอื่นใดท ำนองเดียวกนั  
 
23.2 คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม 

23.2.1 คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี :  

(1) คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร ในอตัรำร้อยละ 1.25 ตอ่ปีของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิด  
 
23.2.2 คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รำยปี :  

(2) คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ในอตัรำร้อยละ 0.11 ตอ่ปีของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิด  
 
23.2.3 คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ รำยปี :  

(3) คำ่ใช้จ่ำยส ำหรับนำยทะเบียน ในอตัรำร้อยละ 0.12 ตอ่ปีของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิด 
 
23.2.4 คำ่ธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทนุ :  

ไมม่ี  
 
23.2.5 คำ่ธรรมเนียมกำรจดัจ ำหนำ่ย :  

ไมม่ี  
 
23.2.6 อื่นๆ ระบ ุ:  

(4) คำ่นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ซือ้หรือขำยเพื่อประโยชน์ในกำรจดักำรกองทนุเปิดตำมที่จ่ำยจริง 

(5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย ค่ำโฆษณำและประชำสมัพนัธ์กองทุนเปิดไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปีของมูลค่ำ
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  

(6)  คำ่จดัท ำหนงัสอืชีช้วนซือ้หนว่ยลงทนุ คำ่พิมพ์หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุตำมที่จ่ำยจริง 

(7)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัเตรียมและเก็บรักษำสถิติและข้อมลู ค่ำจัดเตรียมและจดัพิมพ์หนงัสือบอกกลำ่ว หรือประกำศ
ตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด รวมทัง้กำรจดัท ำรำยงำนใดๆ แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบั
กองทนุเปิดโดยตรงตำมที่จ่ำยจริง  
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(8) คำ่ใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรจ่ำยเงินปันผล ได้แก่ ค่ำบริกำรเตรียมกำรจดัสง่เช็คเงินปันผล ค่ำซองจดหมำย ค่ำไปรษณียำกร 
และคำ่ใช้จ่ำยอื่นที่เกิดจำกกำรจ่ำยเงินปันผลโดยตรงตำมที่จ่ำยจริง 

(9)  คำ่อำกรแสตมป์ คำ่ธรรมเนียมของธนำคำรท่ีหกัเก็บจำกบญัชีของกองทนุเปิด เช่น คำ่สมดุเช็คตำมที่จ่ำยจริง  

(10) ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึน้เก่ียวเนื่องกบัโครงกำรกองทนุเปิด เช่น ค่ำประกำศในหนงัสือพิมพ์ ค่ำพิมพ์แบบพิมพ์ ค่ำ
ไปรษณียำกรส ำหรับกำรสง่เอกสำรตำ่งๆ หรือหนงัสอืติดตอ่กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุตำมที่จ่ำยจริง  

(11) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบบญัชี ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ  ที่เกิดขึน้จำกกำรปฏิบตัิตำมค ำสัง่ หรือตำม
กฎหมำย หรือตำมประกำศของ ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง  

(12) คำ่ใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรติดตำมทวงถำม หรือกำรด ำเนินคดีเพื่อกำรรับช ำระหนีใ้ดๆ ของกองทนุเปิด ตำมที่จ่ำยจริง  

(13) คำ่ใช้จ่ำยในกำรช ำระบญัชีตำมที่จ่ำยจริง  

(14) คำ่ใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรรับจ ำนองอสงัหำริมทรัพย์เพื่อเป็นหลกัประกนักำรลงทุนจะบวกด้วยภำษีมลูค่ำเพิ่ม หรือ
ธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอื่นใดท ำนองเดียวกนั โดยจะจ่ำยจำกกองทนุเปิดตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง และในทำงบญัชีจะทยอยตดั
จ่ำยเป็นคำ่ใช้จ่ำยเทำ่กนัทกุวนัตำมระยะเวลำที่จะได้รับประโยชน์จำกคำ่ใช้จ่ำยนัน้ ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดโดย
สมำคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุำตแหง่ประเทศไทย ทัง้นีไ้มเ่กิน 3 ปี 
 
หมำยเหต ุ:  
อตัรำขัน้สูงของยอดรวมค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดที่สำมำรถประมำณกำรได้ที่เรียกเก็บจำก
กองทนุรวม จะอยู่ในอตัรำไม่เกินร้อยละ 4 ต่อปีของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ ทัง้นี ้ค่ำธรรมเนียมตำมรำยกำรดงักลำ่วข้ำงต้น 
จะบวกภำษีมลูคำ่เพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอื่นใดท ำนองเดียวกนั (ถ้ำมี) 

คำ่ใช้จ่ำยทัง้หมดดงักลำ่วจะบวกด้วยภำษีมลูคำ่เพิ่ม หรือภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอื่นใดท ำนองเดียวกนั คำ่ใช้จ่ำยในรูป
คำ่ธรรมเนียมตัง้แต ่(1) ถึง (3) จะค ำนวณทกุวนั โดยใช้มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิดในแตล่ะวนัในกำรค ำนวณ และ
จะเรียกเก็บจำกกองทนุเปิดเป็นรำยเดือนภำยในเวลำสำมวนัท ำกำรแรกของเดือนถดัไปหลงัจำกวนัค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิ
สทุธิของกองทนุเปิดในสปัดำห์สดุท้ำยของแตล่ะเดือน  

คำ่ใช้จ่ำยตัง้แต ่(5) ถึง (12) จะตดัจ่ำยตำมที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีบริษัทจดักำรจะค ำนวณและทยอยตดัจ่ำยคำ่ใช้จ่ำย
ดงักล่ำวจำกกองทุนเปิดเท่ำกันทุกวนัตำมระยะเวลำที่จะได้รับประโยชน์จำกค่ำใช้จ่ำยนัน้  ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่
ก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุำตแห่งประเทศไทย ทัง้นีไ้ม่เกิน 5 ปี หรือจะตดัจ่ำยในงวดเดียวโดย
ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
23.3  กำรเปลีย่นแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำย 

บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยตำมข้อ 23.1 และ 23.2 โดยไมถื่อว่ำเป็นกำรแก้ไข
เพิ่มเติมโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีเพิ่มอตัรำคำ่ธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยจะเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 5  ของอตัรำค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยภำยใน
รอบระยะเวลำ 1 ปี โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 60 วนั โดยจะติดประกำศไว้ที่



กองทนุเปิด ก ำไรเพิ่มพนู 2 42 
 

ส ำนักงำนของบริษัทจัดกำรส ำนกังำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของผู้ สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน และประกำศใน
หนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลำ 3 วนัติดตอ่กนั 

(2) กรณีที่บริษัทจดักำรจะลดอตัรำค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย บริษัทจดักำรจะติดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร 
ส ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน  

(3) ในกรณีที่กองทนุรวมมีมลูคำ่น้อยกวำ่ห้ำสบิล้ำนบำทและกองทนุรวมดงักลำ่วไมไ่ด้เรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร
ตำมอตัรำร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร
ดงักลำ่วเป็นแบบเรียกเก็บตำมอตัรำร้อยละของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ โดยค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรใหม่จะเป็นอตัรำที่ไม่สงู
กว่ำร้อยละของค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรเดิมที่บริษัทจัดกำรเรียกเก็บในช่วงเวลำที่กองทุนรวมมีมลูค่ำไม่น้อยกว่ำห้ำสิบ
ล้ำนบำทโดยค ำนวณตำมมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดักำรจะติดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร 
ส ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน        
 
ทัง้นี ้กำรเปลี่ยนแปลงตำมข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจดักำรจะต้องแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ
ภำยใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัเปลีย่นแปลง  
 
24. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง 

24.1  วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ  มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำ
หนว่ยลงทนุ   

1. บริษัทจัดกำรจะค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ์ และวิธีกำรที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ประกำศก ำหนด 
 
2. บริษัทจดักำรจะค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำขำยหนว่ยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ตำมระยะเวลำดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคำ่หนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำร 

(2.2) ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนทุกสิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ในกำร
ค ำนวณรำคำขำยหนว่ยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะใช้มลูคำ่หนว่ยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำย
หนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำดงักลำ่ว 

(2.3) ประกำศมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ ของวนัดงัตอ่ไปนี ้

(ก) วนัท ำกำรก่อนวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุลำ่สดุโดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุลำ่สดุ 

(ข) วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุลำ่สดุโดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป 

(ค) วนัท ำกำรสดุท้ำยของแตล่ะเดือนโดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป 

ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมก ำหนดวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุแตล่ะครัง้หำ่งกนัยำวกวำ่หนึง่เดือน 
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(2.4)  ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุลำ่สดุ โดยจะประกำศ
ภำยในวนัท ำกำรถดัไป 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดักำรไมข่ำย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุที่ได้รับมำแล้ว หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรอำจหยดุค ำนวณ
มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิมลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเฉพำะในช่วงระยะเวลำดงักลำ่ว 
และในกรณีที่มีเหตใุห้บริษัทจดักำรต้องยกเลกิกองทนุรวม บริษัทจดักำรอำจหยดุค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ 
รำคำขำยหนว่ยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท่ีปรำกฎเหตดุงักลำ่ว 

มลูคำ่หนว่ยลงทนุ หมำยถึง มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิหำรด้วยจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท ำกำรที่
ค ำนวณนัน้ 

มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคำ่หนว่ยลงทนุท่ีประกำศข้ำงต้น ต้องได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ในกรณีที่กำรประกำศตำม (2.3) และ (2.4) ได้กระท ำผำ่นระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูคำ่หนว่ยลงทนุท่ีจดัขึน้โดยสมำคม (NAV 
Center) หรือช่องทำงอื่นท่ีส ำนกังำนยอมรับ บริษัทจดักำรจะประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิและมลูค่ำหน่วยลงทนุภำยใน 2 
วนัท ำกำรถดัไปก็ได้ 

กำรประกำศข้ำงต้น บริษัทจดักำรจะประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัอย่ำงน้อยหนึ่งฉบบัและปิดประกำศไว้ในที่เปิดเผย ณ 
ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำร และจดัให้มีประกำศดงักลำ่วไว้ ณ สถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับ
ซือ้คืนที่ใช้เป็นสถำนท่ีในกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี) 
 
3. กำรใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจ ำนวน
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

(3.1) ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำม
หลกัสำกล 

(3.2) ค ำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล 
ส ำหรับมลูคำ่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในกำรค ำนวณ รำคำขำยหนว่ยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต ำแหน่งที่ 4 ขึน้ สว่นมลูค่ำหน่วยลงทนุ
เพื่อใช้ ในกำรค ำนวณรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมต ำแหนง่ที่ 5 ทิง้ 

(3.3) ประกำศมลูคำ่หนว่ยลงทนุตำมที่ค ำนวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนิยมต ำแหน่ง
ที่ 5 ทิง้ และประกำศรำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตำมที่ค ำนวณได้ใน (3.2) 

(3.4) ค ำนวณจ ำนวนหนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหนง่ โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล แตจ่ะ
ใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต ำแหนง่ โดยตดัทศนิยมต ำแหนง่ที่ 5 ทิง้  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จำกกำรค ำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดักำรจะน ำผลประโยชน์นัน้รวมเข้ำเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุเปิด  
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24.2  หลกัเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มลูคำ่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

1. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้องน้อยกว่ำหนึ่งสตำงค์  หรือต่ำงจำกรำคำ
หน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดักำรจะจดัท ำ
และสง่รำยงำนให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทรำบถึงควำมผิดพลำดภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่พบว่ำรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 
และจดัให้มีส ำเนำรำยงำนดงักล่ำวไว้ ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำรเพื่อให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร  ก.ล.ต. สำมำรถ
ตรวจสอบได้ โดยรำยงำนดงักลำ่วจะมีรำยกำรอยำ่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1) รำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 

(2) รำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(3) สำเหตทุี่ท ำให้รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 

(4) มำตรกำรป้องกนัเพื่อมิให้รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีที่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสำเหตมุำจำก
ปัจจยัภำยนอกที่ไมอ่ำจควบคมุได้ เช่น รำคำหลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้สดุท้ำยของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง 

ในกรณีที่เหตขุองควำมผิดพลำดซึง่ท ำให้รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตำมวรรคหนึง่มีผลตอ่เนื่องตอ่กำรค ำนวณรำคำหน่วยลงทนุ
ครัง้ต่อไป เช่น กำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ผิดพลำด เป็นต้น บริษัทจดักำรจะแก้ไขรำคำหน่วยลงทนุให้ถกูต้องนบัแต่วนัที่
บริษัทจดักำรพบวำ่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย 
 
2. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถูกต้องต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไป  และคิดเป็นอตัรำ
ตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดักำรจะค ำนวณรำคำหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัที่พบรำคำ
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่รำคำหน่วยลงทุนถูกต้อง  และด ำเนินกำรดังต่อไปนีเ้ฉพำะวันที่รำคำหน่วยลงทุนที่ 
ไม่ถกูต้องต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรำสว่นตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของรำคำ
หนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(1) จดัท ำรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำให้เสร็จสิน้ภำยในวนัท ำกำรถัดจำกวนัที่พบว่ำ
รำคำหน่วยลงทนุนัน้ไม่ถกูต้อง และสง่รำยงำนดงักลำ่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค ำนวณรำคำ
หนว่ยลงทนุเสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนดงักลำ่วภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่บริษัทจดักำร
สง่รำยงำนให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รำยงำนดงักลำ่วจะมีรำยกำรอยำ่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) รำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 

(ข) รำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(ค) สำเหตทุี่ท ำให้รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 

(ง) กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรเมื่อพบวำ่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะจดัให้มีส ำเนำรำยงำนตำม (1) ไว้ ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำรเพื่อให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
สำมำรถตรวจสอบได้  
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(2)  แก้ไขรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถูกต้องให้เป็นรำคำหน่วยลงทนุที่ถกุต้องภำยในวนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูใน
รำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำตำม (1)  

(3)  ประกำศช่ือกองทนุรวมที่มีกำรแก้ไขรำคำตำม (2) และวนั เดือน ปีที่มีกำรแก้ไขรำคำตำม (2) ในหนงัสือพิมพ์รำยวนั
อยำ่งน้อยหนึง่ฉบบัภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนดงักลำ่ว 

(4)  ชดเชยรำคำให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุหรือผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุที่ได้ซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ
ในช่วงระยะเวลำที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทรำบถึงกำรแก้ไขรำคำตำม  (2) และกำรชดเชยรำคำ ภำยใน 5 วนัท ำกำร
นบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนดงักลำ่ว 

(5)  จดัท ำรำยงำนมำตรกำรป้องกนัเพื่อมิให้รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และสง่รำยงำนดงักลำ่ว พร้อมทัง้ส ำเนำรำยงำน
กำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำที่จดัท ำตำม (1) ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 7 วนัท ำกำร
นบัแต่วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำนัน้ เว้นแต่ใน
กรณีที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได้ บริษัทจดักำรจะไม่สง่รำยงำนมำตรกำร
ป้องกนัให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แต่จะสง่ส ำเนำเอกสำรที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่ำกำรที่รำคำหน่วยลงทนุ
ไม่ถกูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไมอ่ำจควบคมุได้แทน 
 
3.  ในกำรชดเชยรำคำตำมข้อ 2 (4) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

(1)  กรณีรำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต ่ำกวำ่รำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงันี ้

(ก)  กรณีที่เป็นกำรขำยหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะลดจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูค่ำ
เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัรำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

หำกปรำกฏว่ำผู้ซือ้หน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะต้องลด 
บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่  หรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่
เหลืออยู่นัน้และจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่แล้วแต่กรณีเพื่อชดเชยรำคำ
ให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่กำรที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได้  เช่น รำคำ
หลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้สดุท้ำยของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไม่ถูกต้อง  และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวำ่มีสำเหตดุงักลำ่ว  

(ข)  กรณีที่เป็นกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวน
ซึ่งมีมลูคำ่เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัรำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ำยเงินของกองทนุเปิดเป็น
จ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำเพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุ  แต่หำกปรำกฏว่ำผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุไม่มี
หน่วยลงทนุเหลืออยู่ บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินของกองทนุเปิดเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำเพื่อชดเชยรำคำให้แก่
ผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุ 

(2) กรณีรำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวำ่รำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงันี ้

(ก) กรณีที่เป็นกำรขำยหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หน่วย ลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูค่ำ
เท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง หรือจ่ำยเงินของกองทนุเปิดเป็นจ ำนวน
เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ  
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(ข) กรณีที่เป็นกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะลดจ ำนวนหนว่ยลงทนุของผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมี
มลูคำ่เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัรำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง    

หำกปรำกฏว่ำผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนที่
จะต้องลด บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ หรือลดจ ำนวน
หนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยูน่ัน้และจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ แล้วแต่กรณีเพื่อ
ชดเชยรำคำให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่กำรที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได้  
เช่น รำคำหลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้สดุท้ำยของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง 
และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวำ่มีสำเหตดุงักลำ่ว  

ในกรณีที่บริษัทจัดกำรต้องชดเชยรำคำเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุรำยใดมีมลูค่ำไม่ถึงหนึ่งร้อย
บำท บริษัทจดักำรอำจน ำเงินชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกที่มีกำรจ่ำยเงินให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ แตถ้่ำบคุคลดงักลำ่ว
ไม่มีสถำนะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจัดกำรจะชดเชยรำคำให้แล้วเสร็จภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ 

กำรจ่ำยเงินของกองทนุเปิดเพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุตำม  (1) (ข) หรือผู้ซือ้หน่วยลงทนุตำม 2 (ก) 
บริษัทจดักำรอำจจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองแทนกองทนุเปิดก็ได้  
 
4.  บริษัทจดักำรจะรับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆ ที่เกิดขึน้จำกรำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกำศกำร
แก้ไขรำคำตำมข้อ 2 (3) ในหนงัสือพิมพ์ ค่ำออกเช็ค ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัสง่เงินชดเชยรำคำให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุและ
ผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีที่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไมอ่ำจควบคมุได้  
 
25. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีวนัท่ี 31 มกรำคมของทกุปี 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกวนัท่ี 31 มกรำคม 2538 
 
26. การก าหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดกำรมีนโยบำยที่จะจัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน  โดยจ่ำยเงินปันผลไม่ต ่ำกว่ำปีละ 1 ครัง้ โดยจะ
พิจำรณำจ่ำยไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 75 ของรำยได้จำกกำรลงทนุสทุธิ บวกก ำไรหรือขำดทนุสทุธิที่เกิดขึน้จริงทัง้สิน้ในแต่ละงวด
บญัชีที่จะจ่ำยเงินปันผล หรืออำจพิจำรณำจ่ำยจำกก ำไรสะสม โดยไม่รวมก ำไรหรือขำดทนุสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงเมื่อ
กองทนุเปิดมีก ำไรสะสมจนถึงงวดบญัชีที่จ่ำยเงินปันผล ทัง้นีต้ำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร 

ในกรณีที่บริษัทจดักำรพิจำรณำให้มีกำรจ่ำยเงินปันผลของกองทนุเปิด บริษัทจดักำรจะประกำศกำรจ่ำยเงินปันผลวันปิด
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อกำรจ่ำยเงินปันผล และอัตรำเงินปันผลโดยไม่ชักช้ำ ทัง้นีโ้ดยบริษัทจัดกำรจะปฏิบัติ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ประกำศในหนงัสือพิมพ์รำยวนัอย่ำงน้อยหนึ่งฉบบั หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจพิจำรณำผ่อนผนัหรือ
สัง่กำรให้ปฏิบตัิเป็นประกำรอื่นได้ 
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(2) ปิดประกำศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำร และจดัให้มีประกำศดงักลำ่วไว้ ณ สถำนที่ติดต่อทกุ
แหง่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ 

(3) สง่หนงัสอืแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีถือ
หนว่ยลงทนุชนิดไมร่ะบช่ืุอผู้ ถือเมื่อได้รับกำรร้องขอ 

บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่อำจจะจ่ำยเงินปันผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วยวิธีกำรท่ีตำ่งกนัส ำหรับหนว่ย  ลงทนุท่ีขำยในช่วง
ระยะเวลำที่ต่ำงกนัก็ได้ โดยจะถือปฏิบตัิเพิ่มเติมตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร  ก.ล.ต. ประกำศ
ก ำหนด 

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมใ่ช้สทิธิขอรับเงินปันผลจ ำนวนใดภำยในอำยคุวำมใช้สทิธิเรียกร้องตำมประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์ บริษัทจดักำรจะไมน่ ำเงินปันผลจ ำนวนดงักลำ่วไปใช้เพื่อกำรอื่นใดนอกจำกเพื่อประโยชน์ของกองทนุเปิดนัน้ 
 
27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

27.1 สทิธิในกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน  ตำมหลกัเกณฑ์และ
วิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 16 
 
27.2 สทิธิในกำรรับเงินปันผล  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิที่จะได้รับกำรจดัสรรผลก ำไรในรูปของเงินปันผล ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีที่ก ำหนดไว้ในข้อ 26 

 

27.3 สทิธิในกำรโอนหนว่ยลงทนุ 

(1) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิทีจะโอนเปลีย่นมือหน่วยลงทนุได้ ทัง้นีจ้ะต้องไม่ขดัต่อกฏหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ 

(2) ขัน้ตอนในกำรโอนหนว่ยลงทนุ 

ก) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องกรอกใบค ำขอโอนหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมช ำระค่ำโอนตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร
จดักำรกองทนุเปิด โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องด ำเนินกำรขอโอนหนว่ยลงทนุด้วยตนเองที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร 

ข) ในกรณีที่ผู้ รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำร ผู้ รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้
ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้ยื่นเอกสำรที่เก่ียวข้องตำมรำยละเอียดที่ระบไุว้ในใบเปิดบญัชี และสง่มอบให้กบับริษัทจดักำร 

ค) บริษัทจดักำรจะตรวจสอบควำมถกูต้องของเอกสำรทัง้หมด และสง่มอบเอกสำรใบตอบรับค ำขอโอนให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เป็นหลกัฐำน 

ง) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนบนัทกึข้อมลูกำรโอนหนว่ยลงทนุ พร้อมทัง้จดัท ำหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ย
ลงทนุและน ำสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทนัทีที่กำรบนัทกึข้อมลูกำรโอนเสร็จสิน้ลง   
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(3) บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทนุในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่
บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุ เว้นแตเ่ข้ำข้อยกเว้นตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทนุ 
วำ่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่ของบริษัทจดักำร 
 
27.4 สทิธิในกำรลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุหรือแก้ไขวิธีจดักำร 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิลงมติเพื่อให้บริษัทจดักำรท ำกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุเปิดได้ เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุมี
มติโดยเสียงข้ำงมำกซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด  
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 28 

ในกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรใด หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมมติโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจำก
ข้อจ ำกัดในกำรนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก .ล.ต. และ/หรือประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และ/หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.บริษัทจดักำรกองทนุรวมอำจด ำเนินกำรขอรับควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำนตำมแนวทำงที่ส ำนกังำนก ำหนดได้ 
 
27.5 สทิธิในกำรได้รับเงินคืนเมื่อเลกิโครงกำร 

ผู้ ถือหนว่ยมีสทิธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อเลกิโครงกำร ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 29 
 
27.6 สทิธิในกำรจ ำน ำหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถน ำหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไปจ ำน ำได้ตำมกฎหมำย  แต่ทัง้นีน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะรับ
จดทะเบียนกำรจ ำน ำให้แก่ผู้ รับจ ำน ำเฉพำะที่เป็นสถำบนักำรเงิน และหนว่ยงำนของทำงรำชกำรเทำ่นัน้ 
 
28. วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

28.1 บริษัทจัดกำรอำจจะด ำเนินกำรเพิ่มจ ำนวนเงินทุนของโครงกำรจัดกำรกองทุนที่ได้จดทะเบียนไว้กับส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

เมื่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจ ำนวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้วบริษัทจัดกำรจะแจ้งกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำวให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรำยทรำบ โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนักงำนของบริษัทจัดกำร และ /หรือ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) และ/หรือทำงเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 
 
28.2 กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุเปิดหรือวิธีกำรจดักำรกองทนุเปิด หำกมิได้กระท ำตำมมติเสียงข้ำงมำก
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่คิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของ
โครงกำรจดักำรกองทนุเปิดจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน 

ในกรณีที่กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทนุเปิดหรือวิธีจดักำรกองทนุเปิดได้กระท ำตำมมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีได้มีมติให้แก้ไข และแจ้งกำรแก้ไข
เพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุเปิดหรือวิธีจดักำรไปยงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุคน และจะประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่ง
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น้อยหนึง่ฉบบัภำยใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือวนัที่ได้มีมติให้แก้ไข
เพิ่มเติมแล้วแตก่รณี 
 
28.3 บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุเปิดหรือวิธีกำรจดักำรกองทนุ เปิดเก่ียวกบั
กำรเปลีย่นแปลงวนั เวลำท ำกำรขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และวิธีปฏิบตัิที่เก่ียวข้องโดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำก
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ทัง้นีจ้ะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน 
 
28.4  กำรแก้ไขโครงกำรตำมมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หำกปรำกฏว่ำมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลำ่วไม่เกินร้อยละ 55 
ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงกำร ให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมสง่เอกสำรหลกัฐำนเก่ียวกบักำร
ขอมติและกำรนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลกำรนบัมตินัน้ 

ในกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรใด หำกไมส่ำมำรถด ำเนินกำรตำมมติเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ เนื่องจำกข้อจ ำกดั
ในกำรนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนตำมประกำศส ำนกัคณะกรรมกำร ก .ล.ต.และหรือประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุ และ/หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทจดักำรกองทนุรวมอำจด ำเนินกำรขอรับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำนตำมแนวทำงที่ส ำนกังำนก ำหนดได้ 
 
29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

29.1 ส ำนกังำนอำจเพิกถอนกำรอนมุตัิให้จดัตัง้และจดักำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป หำกปรำกฏว่ำบุคคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่
จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ เว้นแตเ่ข้ำข้อยกเว้นตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
 
29.2  หำกปรำกฏวำ่กองทนุเปิดใดมีมลูคำ่หนว่ยลงทนุหรือมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นจ ำนวนดงันี  ้

(1) จ ำนวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวำ่ 35 รำย ในวนัท ำกำรใด 

(2)  มลูคำ่หนว่ยลงทนุที่ขำยได้แล้วทัง้หมดโดยค ำนวณตำมมลูค่ำที่ตรำไว้ของหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำท 
ในวนัท ำกำรใดและบริษัทจดักำรประสงค์จะเลกิกองทนุรวมนัน้  

(3) ในกรณีที่มีกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) มีกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวำ่สองในสำมของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด 

(ข) มียอดรวมกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจ ำนวนเกิน
กวำ่สองในสำมของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด 

 
29.3  เมื่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดักำรเลิกกองทนุเปิดในกรณีที่บริษัทจดักำรกระท ำกำรหรืองดเว้น
กระท ำกำรจนก่อให้เกิดควำมเสยีหำยแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฏิบตัิตำมหน้ำที่ของตน  
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29.4 เมื่อได้รับควำมเห็นชอบตำมมติเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่
จ ำหนำ่ยได้เเล้วทัง้หมดของโครงกำรจดักำร 
 
30. การด าเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

30.1 กำรเลกิกองทนุรวมกรณีที่ทรำบก ำหนดกำรเลกิกองทนุรวมลว่งหน้ำ 

1. แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อนวนัเลกิ
กองทนุรวมเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ห้ำวนัท ำกำร และ 

2. แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ทัง้นีก้่อนวนัเลิกกองทนุรวมเป็นเวลำ
ไม่น้อยกว่ำห้ำวนัท ำกำร และกระท ำกำรด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชำชนรับทรำบข้อมลูในเร่ืองดงักลำ่วก่อนวนัเลิกกองทนุ
รวมเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ห้ำวนัท ำกำร เช่น ประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัแหง่ท้องถ่ิน เป็นต้น  

3. จ ำหน่ำยทรัพย์สินของกองทนุรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝำกประเภทกระแสรำยวนั  เงินฝำกประเภทออมทรัพย์ 
และตัว๋สญัญำใช้เงินท่ีมีก ำหนดระยะเวลำใช้เงินคืนเมื่อทวงถำมให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุรวม 
 
30.2 กำรเลกิกองทนุรวมกรณีไมท่รำบก ำหนดกำรเลกิกองทนุรวมลว่งหน้ำ 

(ก) ยตุิกำรรับค ำสัง่ซือ้และค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท ำกำรที่ปรำกฎเหตตุำม 29.2 

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนทรำบ  โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทัง้แจ้งเป็น
หนงัสอืให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบด้วย ทัง้นีภ้ำยใน 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัท ำกำรท่ีปรำกฏเหตตุำม 29.2   

(ค) จ ำหนำ่ยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีเหลอือยูข่องกองทนุรวมดงักลำ่วภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัท ำกำร
ที่ 5 ที่ปรำกฏเหตตุำม 29.2 เพื่อรวบรวมเงินเทำ่ที่สำมำรถกระท ำได้เพื่อช ำระคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดย
อตัโนมตัิ  

(ง) ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุตำมสดัสว่นจ ำนวนเงินที่รวบรวมได้ตำม (ค) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใน10 วนัท ำกำร
นบัตัง้แต่วนัท ำกำรที่ปรำกฏเหตุตำม 29.2 และเมื่อได้ด ำเนินกำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแล้วจะถือว่ำเป็นกำรเลิก
กองทนุรวมนัน้  

เมื่อได้ด ำเนินกำรตำม (ก) ถึง (ง) แล้ว หำกมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิคงเหลอือยูจ่ำกกำรด ำเนินกำรตำม (ค) บริษัทจดักำร
จะด ำเนินกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์  เง่ือนไข และวิธีกำร
ช ำระบญัชีของกองทนุรวม 
 
31. การช าระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงนิคนืให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ 

บริษัทจดักำรจะจดัให้มีกำรช ำระบญัชี โดยจะแตง่ตัง้ผู้ช ำระบญัชีที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบเพื่อ
ท ำหน้ำที่รวบรวมและแจกจ่ำยทรัพย์สินที่คงเหลือจำกกำรช ำระหนีส้ินของกองทนุรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  รวมทัง้
ท ำกำรอยำ่งอื่นตำมแตจ่ ำเป็นเพื่อช ำระบญัชีกองทนุให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรช ำระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ำยจำกทรัพย์สิน
ของกองทนุรวม และผู้ช ำระบญัชีจะด ำเนินกำรเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตำมมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิเทำ่ที่คงเหลอือยู่
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ตำมสดัสว่นจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุถืออยู่ตำมหลกัฐำนที่   ปรำกฎในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลิก
โครงกำร 

เมื่อได้ช ำระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช ำระบญัชีจะท ำกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
และภำยหลงัจำกจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว  หำกปรำกฎว่ำยงัมีทรัพย์สินคงค้ำงอยู่ให้ผู้ ช ำระบญัชีจัดกำรโอน
ทรัพย์สนิดงักลำ่วให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
32. อื่นๆ 

32.1 กำรเลกิกองทนุเปิดเพรำะเหตอุื่นท่ีทรำบก ำหนดกำรเลกิกองทนุเปิดลว่งหน้ำ 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเก่ียวกบักองทนุเปิดดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะพิจำรณำผ่อนผนัหรือ
สัง่กำรเป็นประกำรอื่น  

(1)  แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อนวนั
เลกิกองทนุเปิดเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ห้ำวนัท ำกำร และ  

(2)  แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ทัง้นีก้่อนวนัเลิกกองทนุเปิดเป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำห้ำวนัท ำกำร และกระท ำกำรด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชำชนรับทรำบ ข้อมูลในเร่ืองดงักลำ่วก่อนวนัเลิก
กองทนุเปิดเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ห้ำวนัท ำกำร เช่น ประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัแหง่ท้องถ่ิน เป็นต้น  

(3)  จ ำหนำ่ยทรัพย์สนิของกองทนุเปิดเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝำกประเภทกระแสรำยวนั เงินฝำกประเภทออมทรัพย์ 
และตัว๋สญัญำใช้เงินท่ีมีก ำหนดระยะเวลำใช้เงินคืนเมื่อทวงถำมให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุเปิด  
 
32.2 ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทนุตำมประกำศคณะกรรมกำร ก .ล.ต. ว่ำด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบักำรด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทนุและกำรท ำประกนัภยัควำมรับผิดของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำร
จะเปลี่ยนให้บริษัทจดักำรรำยอื่นเข้ำจัดกำรกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภำยในสิบห้ำวันนบัแต่วนัท่ีบริษัทจัดกำรรู้หรืออำจรู้ถึงกำรไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของ
เงินกองทนุดงักลำ่ว ทัง้นี ้หำกมีเหตจุ ำเป็นและสมควร บริษัทจดักำรอำจขอให้ส ำนกังำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไป
ได้ โดยกำรคดัเลือกบริษัทจดักำรรำยใหม่จะค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั และในกรณีที่มีค่ำใช้จ่ำย
เกิดขึน้จำกกำรเปลีย่นบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยดงักลำ่ว  

หำกบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลกิกองทนุรวมตอ่ไป   
 
32.3 บริษัทจดักำรอำจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจำกบคุคลที่เป็นผู้ ให้บริกำร อนัเนื่องมำจำกกำรใช้บริกำร
ของบคุคลดงักลำ่วในกำรจดักำรกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมลูค่ำในทำงเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบำทโดยตรงของ
ควำมเป็นกองทนุตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ 
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(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ำบริษัทจัดกำรใช้บริกำรของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกินควำมจ ำเป็น เพื่อให้กองทุน
ได้รับประโยชน์จำกบุคคลดังกล่ำว (churning)ในกำรจัดสรรผลประโยชน์ตำมวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภำยใต้กำร
บริหำรจดักำรของบริษัทจดักำร บริษัทต้องกระท ำด้วยควำมเป็นธรรมและค ำนงึถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที่อำจมี
ไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วยในกรณีที่บริษัทจดักำรมีกำรรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทนุบริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมูล
ดงักลำ่วไว้ในรำยงำนรอบปีบญัชี และรำยงำนรอบระยะเวลำหกเดือนด้วย 
 
32.4 ข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุ 

1 ข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ในแต่ละกองทนุรวมต้องไม่เกินหนึ่งในสำม
ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 
 
2 ข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุตำมข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) กรณียกเว้นให้ถือหนว่ยลงทนุได้โดยไมจ่ ำกดัสดัสว่นส ำหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้

(ก) กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
(ข) กองทนุประกนัสงัคม 
(ค) กองทนุกำรออมแหง่ชำต ิ
(ง) กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญแหง่ชำติ 
(จ) กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 
(ฉ) กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
(ช) กองทนุตำ่งประเทศที่มีลกัษณะตำม (ก) ถงึ (ฉ) 
(ซ) กองทนุอื่นใดที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบักองทนุตำม (ก) ถึง (ฉ) 
(ฌ) นิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทยนอกเหนือจำก (ก) ถึง (ฉ) ซึง่ไมอ่ยูภ่ำยใต้บงัคบัต้องเสยีภำษีเงินได้นติิ
บคุคล เช่น ธนำคำรออมสนิ ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 
(ญ) บคุคลอื่นท่ีได้รับกำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำนเมื่อมีเหตจุ ำเป็นและสมควร 

(2) กรณีที่มีเหตจุ ำเป็นและสมควรอื่นใดให้ผ่อนคลำยสดัส่วนกำรถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทุนอำจถือหน่วยลงทุน
เกินข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุตำมข้อ 1 ได้แตไ่มเ่กินร้อยละห้ำสิบของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด โดย
ได้รับกำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำน ทัง้นี ้ในกำรผอ่นผนัดงักลำ่ว ให้ส ำนกังำนพิจำรณำถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมดงักลำ่วเป็นส ำคญั 
 
เง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุกรณีที่ถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ ต้องมีสำระส ำคญัอย่ำง
น้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจัดกำรหรือนำยทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่กำรถือหน่วยลงทุนของ
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุ 
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(2) กำรจ ำกดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสำระส ำคญัดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุ จะถกูจ ำกดัสทิธิรับเงินปันผลใน
สว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) กำรเกินสดัสว่นกำรถือหนว่ยลงทนุมิได้เกิดจำกกำรได้หนว่ยลงทนุมำเพิม่เตมิ 
(2) กำรเกินสดัสว่นกำรถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุตำมข้อ 2 

(ข) บริษัทจดักำรจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจ ำกดัสทิธิตำม (ก) ให้เป็นรำยได้ของแผน่ดิน  

(ค) ในระหวำ่งกำรด ำเนินกำรเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรำยได้ของแผ่นดิน บริษัทจดักำรจะจดัท ำบญัชีและแยกเงินปันผล
สว่นดงักลำ่วออกจำกทรัพย์สนิอื่นของกองทนุรวม โดยไมน่ ำมำรวมค ำนวณเป็นมลูค่ำทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 
(3) ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะไม่นบั
คะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวำ่หนึง่ในสำมของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 
 
32.5 กำรจดัท ำทะเบียนหนว่ยลงทนุ กำรโอนหนว่ยลงทนุ และข้อจ ำกดักำรโอนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหน้ำที่จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุตำมหลกัเกณฑ์ที่ออกตำมมำตรำ 125(5) แห่งพระรำชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สนันิษฐำนไว้ก่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และกำรช ำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้กำรให้สิทธิหรือกำรจ ำกัด
สิทธิใดๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ปรำกฏรำยช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หำกได้กระท ำตำมข้อก ำหนดในข้อผกูพนั
หรือตำมกฎหมำยแล้ว ให้ถือวำ่บริษัทจดักำรกองทนุรวมได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่แล้ว 

บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีอ ำนำจปฏิเสธกำรโอนหนว่ยลงทนุ ในกณีที่กำรถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่
ของบริษัทจดักำร 
 
32.6 หลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

กำรด ำเนินกำรใดที่โครงกำรจดักำรกองทุนรวมหรือกฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำร
กองทนุรวมได้ด ำเนินกำรไปตำมมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบ
ให้ด ำเนินกำรดงักลำ่วและมีผลผกูพนัตำมมติ 

มตขิองผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีให้ด ำเนินกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ทีก่ ำหนดในกฎหมำย ให้ถือวำ่มตินัน้เสยีไป 

ในกรณีที่เป็นกำรขอมติเพื่อแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยำ่งมีนยัส ำคญั ต้องได้รับมติโดย
เสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมดของโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนัน้ เว้นแตก่รณีที่กองทนุรวมมีกำรแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ กำรขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 
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(1) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุชนิด โดยแตล่ะชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ไมเ่ทำ่กนั ให้ได้รับมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีถือหนว่ยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด 

(2) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไม่ว่ำกรณีใด ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ที่ถือหนว่ยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด 

(3) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดที่ได้รับ
ผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ 
 
32.7 เพื่อให้เป็นไปตำมพนัธะผกูพนัและกฎหมำยที่มีผลบงัคบัใช้ตอ่กำรประกอบกิจกำรของบริษัทจดักำรหรือกลุม่ยโูอบี 
อำทิเช่น ข้อก ำหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมำยภำษีตำ่งประเทศในลกัษณะเดียวกนัตำมที่ระบใุนข้อ 32.8 หรือในกรณี
ที่บริษัทจดักำรหรือกลุม่ยโูอบีมีควำมประสงค์ก ำหนดนโยบำยหรือแนวกำรด ำเนินธุรกิจอนัเป็นผลสบืเนื่องจำกพนัธะผกูพนั
หรือกฎหมำยดงักลำ่ว บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรก ำหนดเง่ือนไขส ำหรับกำรเปิดบญัชีและกำรท ำธุรกรรมตำมหลกัเกณฑ์ 
และ/หรือนโยบำยของบริษัทจดักำร และกลุม่ยโูอบีตำมที่เห็นสมควร โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ลงทนุทรำบไว้ 
ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำร 
 
32.8 ข้อก ำหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมำยภำษีตำ่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกำได้ออกกฎหมำยที่เรียกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกวำ่ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบบัดงักลำ่วก ำหนดให้สถำบนักำรเงินที่ไม่ใช่
สญัชำติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกำ (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รำยงำนข้อมูลเก่ียวกับบญัชีของ
บคุคลที่อยูใ่นบงัคบัต้องเสยีภำษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดำ/นิติบคุคล สญัชำติอเมริกนั ผู้ซึ่งมี
ถ่ินท่ีอยูถ่ำวรในสหรัฐอเมริกำ และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูท่ำงภำษีในสหรัฐอเมริกำ) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจำกนีย้งัปรำกฎ
ด้วยว่ำในปัจจุบนัมีรัฐบำลในหลำยประเทศก ำลงัด ำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีข้อก ำหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่
คล้ำยคลงึกบั FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมำยดงักลำ่ววำ่ “กฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง”) 

กองทนุรวมและบริษัทจดักำรถือว่ำเป็น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึ่งถกูก ำหนดให้ต้องเข้ำผกูพนัตนกบัหน่วยงำน
สรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำโดยมีหน้ำที่ต้องรำยงำนข้อมลูและธุรกรรมทำงกำรเงินของบคุคลสญัชำติอเมริกนัและ
บคุคลที่มีลกัษณะตำมหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก ำหนด หน้ำที่ในกำรตรวจสอบข้อมลูลกูค้ำเพื่อหำควำมสมัพนัธ์ของลกูค้ำกบั
ประเทศสหรัฐอเมริกำ และรวมถึงหน้ำที่ในกำรก ำหนดให้ลกูค้ำบำงประเภทต้องจดัท ำเอกสำรยืนยนัตนตำมหลกัเกณฑ์
ของ FATCA เป็นต้น 

ภำยใต้ข้อก ำหนดของ FATCA หำกกองทุนรวมใดไม่เข้ำผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่ำวคือ มี
สถำนะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส ำคญัใน
สองกรณี คือ 

(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรำ 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจำกรำยได้ ผลประโยชน์หรือเงินจำกกำรขำยทรัพย์สนิทำง
กำรเงินในประเทศสหรัฐอเมริกำ (เงินลงทนุทำงตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุ
ทำงอ้อมในทรัพย์สินทำงกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำ (Pass-thru) ซึ่งอำจรวมถึงเงินฝำกและเงินลงทุนกับสถำบนั
กำรเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก ำหนดให้สถำบนักำรเงิน
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ของประเทศสหรัฐอเมริกำและ FFI ที่เข้ำร่วมผกูพนัตนตำมข้อก ำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนำคำรและสถำบนักำรเงิน
ในประเทศไทย ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน ผู้สนบัสนุนกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ) มีหน้ำที่ด ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จ่ำย
ดงักลำ่วก่อนช ำระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2) ธนำคำรและสถำบนักำรเงินทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ที่เข้ำร่วมผกูพนัตำมข้อก ำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรือระงบักำรท ำ
ธุรกรรมทำงกำรเงินหรือยตุิควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจดักำร ซึ่งอำจท ำให้กองทนุรวมไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด ำเนินกำรลงทุนได้อย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ รวมถึงอำจท ำให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่
สำมำรถท ำรำยกำรผำ่นทำงผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

เพื่อมิให้บริษัทจดักำรและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในกำรด ำเนินงำนรวมทัง้เพื่อเป็นกำรรักษำประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจัดกำรและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดกำร) จึงเข้ำผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และ
ข้อก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวข้อง และเพื่อให้บริษัทจดักำรและกองทนุรวมสำมำรถปฏิบัติตำมภำระผกูพนั
ภำยใต้ข้อก ำหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจัดกำรและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ ที่
เก่ียวข้องกบักำรปฎิบตัิงำนของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในกำรด ำเนินกำรดงันี ้

(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่เข้ำขำ่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ (หรือเป็นบคุคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่
เก่ียวข้องก ำหนด) ให้ค ำยินยอมบริษัทจดักำรและกองทนุและตวัแทนในกำรน ำสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ที่อยู ่เลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษี
ของสหรัฐอเมริกำ จ ำนวนและมลูคำ่หนว่ยลงทนุคงเหลอื จ ำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) 
ที่มีอยูใ่นบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุนัน้กบับริษัทจดักำร ให้กบัหน่วยงำนของรัฐทัง้ในและต่ำงประเทศ ตำมข้อก ำหนด
ของกฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุน ำสง่ข้อมลู เอกสำร และ/หรือค ำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทรำบควำมเก่ียวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกำ เช่น หนงัสือแสดงกำรเสียสิทธิในสญัชำติอเมริกันหรือกำรให้ข้อมูลตำมหวัข้อที่ก ำหนดไว้ใน
แบบฟอร์มของหนว่ยงำนสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือกำรแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื่อข้อมลูที่เคยให้ไว้มีกำรเปลี่ยนแปลง 
เป็นต้น รวมถึงน ำสง่หลกัฐำนเพื่อยืนยนักำรเข้ำร่วมใน FATCA หรือกฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลกูค้ำ
สถำบนักำรเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำยดงักลำ่ว 

(3) ด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

เพื่อเป็นกำรป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้ถือ
หน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หำกมีกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกบักฎหมำยต่ำงประ เทศที่เกี่ยวข้องข้ำงต้น 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธกำรด ำเนินกำรหรือไม่แสดงเจตนำตอบรับภำยในระยะเวลำที่บริษัทจดักำรก ำหนด 
บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรด ำเนินกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึง่หรือหลำยอยำ่งดงัตอ่ไปนีต้ำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม 
โดยถือวำ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลำ่วรับทรำบกำรด ำเนินกำรตำมที่บริษัทจดักำรแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด ำเนินกำรตำมข้อตกลง
ที่ได้ระบไุว้ในค ำขอเปิดบญัชี   

(1) ไมรั่บค ำสัง่ซือ้/สบัเปลีย่น/โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว 

(2) ระงบัหรือหยดุให้บริกำร และด ำเนินกำรคืนเงินลงทนุตำมมลูคำ่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว 
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(3) ด ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จ่ำยจำกรำยได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
รำยนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดักบักฎหมำยของ
ประเทศไทย 

(4) ด ำเนินกำรอื่นใดอนัเป็นกำรป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท ำให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึน้ หำกมีกำรด ำเนินกำรท่ีสอดคล้องกบักฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องข้ำงต้น 

กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วถือเป็นควำมจ ำเป็น และเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพรำะเป็นกำรกระท ำเพื่อ
หลกีเลีย่งมิให้บริษัทจดักำรและกองทนุมีกำรด ำเนินกำรที่ไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมำยต่ำงประเทศที่
เก่ียวข้องอนัจะท ำให้กองทนุอำจต้องถูกหกั ณ ที่จ่ำย หรือถกูปิดบญัชีธนำคำรตำมที่กล่ำวแล้วข้ำงต้น ซึ่งในทำงปฏิบตัิ
บริษัทจดักำรจะเลอืกด ำเนินกำรเฉพำะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้ำข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ (หรือเป็นบคุคล
ตำมที่กฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องก ำหนด) เทำ่นัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดเพื่อรองรับกำรด ำเนินกำรตำมที่บริษัทจดักำรได้สงวนสิทธิไว้ข้ำงต้น 
บริษัทจดักำร(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจน ำสง่ข้อมลูของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุไปยงัหนว่ยงำน หรือด ำเนินกำรอื่นใดที่รำชกำรก ำหนด โดยไมจ่ ำเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
33. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ไมม่ี 
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