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จดัตัง้และจดัการโดย 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

 

 

เสนอขายต่อ 

ประชาชนทัว่ไป 

 

 

 

มูลค่าโครงการ 

2,000 ลา้นบาท จ านวนหน่วยลงทุน 200,000,000 หน่วย  

 

 

 

 

ผูด้แูลผลประโยชน ์

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ค ำจ ำกัดควำม 
 ในโครงกำรฉบบันี ้เว้นแตเ่นือ้ควำมจะแสดงให้เห็นเป็นควำมหมำยอยำ่งอื่น ค ำจ ำกดัควำมต่ำงๆ ให้มีควำมหมำย
ตำมที่ได้ให้ไว้  ดงัตอ่ไปนี ้

โครงกำร หมำยถึง โครงกำรจดักำรกองทนุเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล 

กองทุนรวม หมำยถึง กองทนุเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล 

หน่วยลงทุน หมำยถึง หนว่ยลงทนุกองทนุเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล 

บริษัทจัดกำร หมำยถึง บริษัทหลกัทรัพย์ที่ได้รับใบอนญุำตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกำรจดักำรกองทนุรวม ซึ่ง
ในท่ีนีค้ือ บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

วันท ำกำร หมำยถึง วนัเปิดท ำกำรตำมปกติของบริษัทจดักำร  

วนัท ำกำรซือ้หน่วยลงทุน (Subscription Date) หมำยถึง วนัที่บริษัทจดักำรก ำหนดให้ผู้ลงทนุสำมำรถซือ้หน่วยลงทนุได้ 
ทัง้นี ้ตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดโครงกำร  

วันท ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Redemption Date) หมำยถึง วนัที่บริษัทจดักำรก ำหนดให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ สำมำรถท ำ
กำรขำยคืนหนว่ยลงทนุได้ ทัง้นี ้ตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดโครงกำร  

ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน หมำยถึง บคุคลที่บริษัทจดักำรกองทุนรวมมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ขำยหรือรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณี ของกองทนุรวม 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมำยถึง ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ซึง่ได้แก่ ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

มูลค่ำหน่วยลงทุน หมำยถึง มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิหำรด้วยจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท ำกำร  
ที่ค ำนวณ  

รำคำขำยหน่วยลงทุน (Subscription Price) หมำยถึง มลูคำ่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท ำกำรขำยหน่วยลงทนุ บวกด้วย สว่น
ตำ่งคำ่ขำยหนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี) และบวกด้วยคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี)  

รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Redemption Price) หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  
หกัด้วย สว่นตำ่งคำ่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี) และหกัด้วย คำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี)  

ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front-End Fee) หมำยถึงค่ำธรรมเนียมที่บริษัทจัดกำรจะเรียกเก็บจำกผู้ซือ้ 
หนว่ยลงทนุ โดยจะใช้มลูคำ่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท ำกำรขำยหนว่ยลงทนุเป็นฐำนในกำรค ำนวณ (ถ้ำมี)  

ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Back-End Fee) หมำยถึง คำ่ธรรมเนียมที่บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บจำกผู้ขำย
คืนหนว่ยลงทนุโดยจะใช้มลูคำ่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท ำกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเป็นฐำนในกำรค ำนวณ (ถ้ำมี) 

ส่วนต่ำงค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) หมำยถึง สว่นต่ำงที่กองทนุจะเรียกเก็บจำกผู้สัง่ขำยคืนหน่วย
ลงทุนในกรณีที่มีกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) กล่ำวได้ว่ำส่วนต่ำงค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนี ้โดยหลกัคือค่ำชดเชย
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในส่วนที่เป็นของผู้ ถือหน่วยรำยที่ท ำกำรขำยคืน อนึ่ง ส่วนต่ำงค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนี ้จะถูกนั บ
รวมเข้ำเป็นรำยได้อื่นๆ ของกองทนุ บริษัทจดักำรไมไ่ด้มีสว่นในกำรได้รับผลประโยชน์จำกกำรนีแ้ตอ่ยำ่งใด  
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ส่วนต่ำงค่ำขำยหน่วยลงทุน (Subscription Spread) หมำยถึง สว่นตำ่งที่กองทนุจะเรียกเก็บจำกผู้ซือ้หนว่ยลงทนุในกรณี
ที่มีกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัปิดกำรเสนอขำยครัง้แรก (ถ้ำมี) กล่ำวได้ว่ำสว่นต่ำงค่ำขำยหน่วยลงทุนนีค้ือสว่นค่ำชดเชย
ต้นทนุ และค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุในแต่ละครัง้ที่มีกำรเปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ อนึ่ง สว่นต่ำงค่ำขำย
หน่วยลงทุนนี ้จะนบัรวมเข้ำเป็นรำยได้อื่น ๆ ของกองทุน บริษัทจดักำรไม่ได้มีส่วนในกำรไ ด้รับผลประโยชน์จำกกำรนีแ้ต่
อยำ่งใด  

แก้ไขรำคำย้อนหลัง หมำยถึง แก้ไขรำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นรำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง โดยแก้ไขรำคำย้อนหลงั
ตัง้แตว่นัท่ีรำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงปัจจบุนั  

กำรชดเชยรำคำ หมำยถึง กำรเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ซื อ้หรือผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุที่มีรำคำหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้อง หรือกำรจ่ำยเงินซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้องแทนกำร
เพิ่มหรือลดจ ำนวนหนว่ยลงทนุ 

ควบกองทุนรวม หมำยถึง กำรควบกองทนุรวมตัง้แตส่องกองทนุรวมขึน้ไปเข้ำเป็นกองทนุรวมเดียว โดยจดัตัง้กองทนุรวม
ใหมข่ึน้มำเพื่อซือ้หรือรับโอนทรัพย์สนิ สทิธิ และหน้ำที่ของกองทนุรวมเดิม และเลกิกองทนุรวมเดิม  

รวมกองทุนรวม หมำยถึง กำรรวมกองทนุรวมตัง้แตส่องกองทนุรวมขึน้ไปเข้ำเป็นกองทนุรวมเดียว โดยกองทนุรวมที่รับโอน
ซือ้หรือรับโอนทรัพย์สนิ สทิธิ และหน้ำที่ของกองทนุรวมที่โอนมำเป็นของตน และเลกิกองทนุรวมที่โอน  

ควบรวมกองทุน หมำยถึง กำรควบกองทนุรวมหรือกำรรวมกองทนุรวม แล้วแตก่รณี  

ใบแสดงสิทธิ หมำยถึง ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลกัทรัพย์อ้ำงอิงไทย (depositary receipt)  

หลักทรัพย์อ้ำงอิง หมำยถึง หลกัทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึง่ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสทิธิ  

คณะกรรมกำร ก.ล.ต . หมำยถึง คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  

ส ำนักงำน หรือ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ตลำดหลกัทรัพย์ หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

สมำคม หมำยถึง สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุ  

สถำบันกำรเงนิ หมำยถึง สถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยวำ่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถำบนักำรเงิน  

บริษัทจดทะเบียน หมำยถึง บริษัทท่ีมีหุ้นจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

กิจกำร หมำยถึง บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขำยในศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ 
หรือบริษัทมหำชน จ ำกดั ที่มีลกัษณะตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 

กลุ่มกิจกำร หมำยถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่สภำวิชำชีพบญัชีก ำหนดเก่ียวกบักำรจดัท ำงบ
กำรเงินรวม 

ค ำเสนอซือ้ หมำยถึง ค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
วำ่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ำกิจกำร  

คนสหรัฐอเมริกำ (US Person) หมำยถึง US Person ตำมควำมหมำยที่ก ำหนดไว้ใน Regulation S ซึ่งออกภำยใต้กฎหมำย
หลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ ค.ศ. 1933 (ซึง่ควำมหมำยค ำวำ่ “US Person” อำจมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครำวๆ) 
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โครงการจดัการ 

กองทุนเปิด ไทย มิกซ ์15/85 ปันผล  

 
ชื่อบริษัทจัดกำร  :  บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั  

ที่อยู่บริษัทจัดกำร  :  ชัน้ 23A, 25 อำคำรเอเซียเซ็นเตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33 
ถนนสำทรใต้  แขวงทุง่มหำเมฆ  เขตสำทร  กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2786-2222   โทรสำร 0-2786-2377 
www.uobam.co.th 

 

1.  ช่ือ ประเภท และอำยุของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม :  

1.1.  ช่ือโครงกำรจดักำร (ไทย)  :   กองทนุเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล  
 
1.2.  ช่ือโครงกำรจดักำร (องักฤษ)  :   Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund 
 
1.3.  ช่ือยอ่  :   MIX-D1585  
 
1.4.  ประเภทโครงกำร  :   กองทนุเปิด  
 
1.5.  ประเภทกำรขำย  :   ขำยหลำยครัง้  
 
1.6.  กำรก ำหนดอำยโุครงกำร  :   ไมก่ ำหนด  
 
1.7.  อำยโุครงกำร  :  -  ปี -  เดือน -  วนั  
 
1.8.  อำยโุครงกำรถึงวนัท่ี (กรณีก ำหนดอำยเุป็นช่วงเวลำ)  :  -  
 
1.9.  เง่ือนไข (อำยโุครงกำร)  :   

(1) บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะยตุิโครงกำร ในกรณีที่กองทุนไม่สำมำรถระดมทุนได้ครบ หรือลงทุนได้ครบแต่ไม่สำมำรถ
ลงทนุได้ตำมวตัถปุระสงค์ได้อยำ่งเหมำะสม และ/หรือเมื่อพิจำรณำแล้วเห็นวำ่เพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และ/หรือ
กรณีที่มีเหตุปัจจัยอื่นใด เช่น มีควำมผนัผวนในเร่ืองผลตอบแทนจำกกำรลงทุน หรือเศรษฐกิจและกำรเงิน เป็นต้น ทัง้นี ้
บริษัทจัดกำรจะคืนเงินให้กับผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน ตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร โดยถือว่ำได้รับควำม
เห็นชอบจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

 

http://www.uobam.co.th/
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(2) บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะยตุิโครงกำรเมื่อมลูค่ำหน่วยลงทนุที่ขำยได้แล้วทัง้หมด โดยค ำนวณตำมมลูค่ำที่ตรำไว้ของ
หน่วยลงทุนที่ขำยได้แล้วทัง้หมดลดลงในวนัท ำกำรใดจนท ำให้ไม่สำมำรถลงทุน และ/หรือบริหำรจดักำรกองทนุให้เป็นไป
ตำมวตัถปุระสงค์ของกองทนุได้อย่ำงเหมำะสม และ/หรือมีเหตใุห้เช่ือได้ว่ำเพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยรวม และ/หรือปัจจยัอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะเลิกกองทนุ โดยถือ
วำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

 
1.10.  ลกัษณะโครงกำร  :   กองทนุเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  
 

2.  จ ำนวนเงินทุนของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม มูลค่ำท่ีตรำไว้ จ ำนวน ประเภท รำคำของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขำย: 

2.1.  จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร  :  2,000,000,000 บำท  
 
2.2.  เง่ือนไข (จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร)  :   

ในระหวำ่งระยะเวลำกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมครัง้แรก บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะเสนอขำยหนว่ยลงทนุ
เกินจ ำนวนเงินทนุของโครงกำรได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจ ำนวนเงินทนุของโครงกำร 
 
2.3.  มลูคำ่ที่ตรำไว้ตอ่หนว่ย  :  10 บำท  
 
2.4.  จ ำนวนหนว่ยลงทนุ  :  200,000,000 หนว่ย  
 
2.5.  รำคำของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขำยครัง้แรก  :  10 บำท  
 
2.6.  มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรก  :  2,000 บำท  
 
2.7.  มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป  :  ไมก่ ำหนด  
 
2.8.  มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืน  :  ไมก่ ำหนด  
 
2.9.  จ ำนวนหนว่ยลงทนุขัน้ตำ่ของกำรสัง่ขำยคืน  :  ไมก่ ำหนด 
 
2.10.  มลูคำ่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่ำ  :  ไมก่ ำหนด  
 
2.11.  จ ำนวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่ำ  :  ไมก่ ำหนด 
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2.12.  รำยละเอียดเพิ่มเติม  :  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะลดหย่อน หรือยกเว้นมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจ
ของบริษัทจดักำร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะประกำศให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัท
จดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบำย
กำรลงทุน ลักษณะพิเศษ กำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ ประเภท
และอัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1.  วตัถปุระสงค์ของโครงกำร :  

เพื่อเป็นกำรระดมเงินจำกสถำบนักำรเงิน และผู้ลงทนุที่ต้องกำรลงทนุในกองทนุระยะปำนกลำงถึงระยะยำว ทั ง้นี ้เงินที่ได้
จำกกำรระดมทุนส่วนหนึ่งจะเป็นกำรลงทนุในตรำสำรแห่งหนี ้ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ และ/หรือเงินฝำก และอีกส่วนหนึ่งจะ
น ำไปลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตรำสำรแหง่ทนุของบริษัทท่ีมีปัจจยัพืน้ฐำนดี  
 
3.2.  ชนิดกองทนุรวม :   ลงทนุโดยตรง  
 
3.3.  ประเภทกองทนุรวม :   พิเศษ 
 
3.4.  นโยบำยกำรลงทนุ :   ผสมแบบก ำหนดสดัสว่นกำรลงทนุในตรำสำรแหง่ทนุ 
 
3.5.  นโยบำยกำรกู้ยืม (ถ้ำมี) :   ไมม่ี 
 
3.6.  กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (Derivatives) :  ลงทนุ  
 เพื่อ กำรลดควำมเสีย่ง (Hedging)  
 
3.7.  กำรลงทนุในตรำสำรท่ีมีลกัษณะของสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง (Structured Note) :  ไมล่งทนุ 
 
3.8.  ลกัษณะพิเศษ :           กองทนุรวมที่มีกำรกระจำยกำรลงทนุน้อยกวำ่เกณฑ์มำตรฐำน (Specific Fund) 
 
3.9.  รำยละเอียดเก่ียวกบันโยบำยกำรลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

“กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล” เป็นกองทุนท่ีมีนโยบำยลงทุนในตรำสำรแห่งทุน ตรำสำรแห่งหนี ้ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทุน 
และ/หรือเงินฝำก ทัง้นี ้ในส่วนของกำรลงทนุในตรำสำรแห่งทุน จะมีสดัสว่นกำรลงทุนประมำณร้อยละ 0 - 15 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ตำมควำมเหมำะสมกบัสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ อย่ำงไรก็ดี สดัสว่นดงักล่ำวอำจมีกำรเพิ่มได้ โดย
จะเพิ่มไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ดงันัน้ กำรลงทุนของกองทุนในตรำสำรทุนโดยเฉลี่ยในรอบ
ระยะเวลำบญัชี จะไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ส ำหรับเงินลงทนุสว่นท่ีเหลอืจะลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีไมข่ดัตอ่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ
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กฎหมำยอื่นทีเ่ก่ียวข้อง ทัง้นี ้ในกรณีตรำสำรดงักลำ่วเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำร 
(Issue rating) อยูใ่นอนัดบัท่ีสำมำรถลงทนุได้ (Investment grade) เทำ่นัน้ 

นอกจำกนี ้กองทุนอำจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง 
(Hedging)  

อนึ่ง กองทนุจะไม่ลงทนุในตรำสำรที่มีลกัษณะของสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง (Structured notes) หรือ Credit Linked Note 
และจะไม่ลงทุนในตรำสำรแห่งหนีท้ี่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (Non-investment grade) 
ตรำสำรแหง่หนีท้ี่ไมไ่ด้รับกำรจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือ (Unrated securities) และ/หรือตรำสำรแหง่ทนุของบริษัทที่ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ (Unlisted securities) อย่ำงไรก็ตำม กองทุนอำจมีไว้ซึ่งตรำสำรแห่งหนีท้ี่มีอนัดบัควำม
น่ำเช่ือถือต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทนุได้ (Non-investment grade) เฉพำะกรณีที่ตรำสำรแห่งหนีน้ัน้ได้รับกำรจดัอนัดบัควำม
นำ่เช่ือถือที่สำมำรถลงทนุได้ (Investment grade) ขณะที่กองทนุลงทนุเท่ำนัน้ และ/หรือมีไว้ซึ่งตรำสำรแห่งทนุของบริษัทที่
ไมไ่ด้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เฉพำะกรณีที่ตรำสำรแห่งทนุนัน้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ขณะที่
กองทนุลงทนุเทำ่นัน้ ทัง้นี ้อนัดบัควำมนำ่เช่ือถือให้หมำยรวมถึงอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือของตรำสำร  ผู้ออกตรำสำร คู่สญัญำ 
ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั 

โดยผู้จดักำรกองทนุจะเป็นผู้จดัสดัสว่นกำรลงทนุ ตำมควำมเหมำะสมกบัสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ และพิจำรณำถึงควำม
จ ำเป็นของกำรจดัหำ และ/หรือเลือกสรรวิธีกำรป้องกนัควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ของกองทนุ อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่สถำนกำรณ์กำร
ลงทนุไม่ปกติ หรือผนัผวน เช่น รำคำตลำดของหลกัทรัพย์มีควำมผนัผวน และ/หรือผู้ลงทุนท ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุเป็น
จ ำนวนมำก เป็นต้น จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดักำรอำจไม่สำมำรถด ำรงสดัสว่นกำรลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตรำสำรแห่งทนุตำมที่
ก ำหนดไว้ในโครงกำรได้ บริษัทจัดกำรจะแจ้งเหตุกำรณ์ที่เกิดขึน้ดงักล่ำว พร้อมทัง้รำยงำนสดัส่วนกำรลงทุนที่ไม่เป็นไป
ตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ อยำ่งไรก็ดี กำรไมด่ ำรงสดัสว่นกำรลงทนุดงักลำ่วมิได้
เกิดจำกกำรลงทนุในตรำสำรแหง่ทนุเพิ่มเติม  
 
3.10.  กำรลงทนุในตำ่งประเทศ :  ไมม่ีกำรลงทนุในตำ่งประเทศ  
 
3.11.  รำยละเอียดกำรลงทนุในตำ่งประเทศ : ไมม่ี 
 
3.12.  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุ :  
 
3.12.1.  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในประเทศ :  
บริษัทจดักำรจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง
ตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตใ่นกรณีที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. มีประกำศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่น บริษัทจดักำร
จะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงตำมประกำศ
ของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ดงักลำ่ว 
 
3.12.1.1 ตรำสำรแหง่ทนุในประเทศ ได้แก่ ตรำสำร หรือสญัญำ ที่เสนอขำยในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สญัญำเป็นนิติ
บคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย ดงัตอ่ไปนี ้
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(1)  หุ้น 

(2)  หน่วยลงทุนหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนรวมตรำสำรแห่งทุน หรือของกองทุนรวมอื่นที่ มี
นโยบำยกำรลงทนุในตรำสำรแหง่ทนุ เช่น กองทนุรวมผสม เป็นต้น 

(3)  ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น หรือใบแสดงสิทธิในกำรซือ้หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ โดยต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

(3.1)    กำรลงทนุในตรำสำรดงักลำ่วต้องเป็นกำรเพิ่มประสทิธิภำพกำรบริหำรกำรลงทนุ (efficient portfolio management)  

(3.2)    บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรให้มีกำรกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภำพซึ่งมีสภำพคล่องในจ ำนวนที่
เพียงพอตอ่มลูคำ่กำรใช้สทิธิตำมตรำสำรดงักลำ่ว (fully covered) ไว้ตลอดเวลำที่ได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตรำสำรนัน้ ทัง้นี ้ตำม
หลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

(4)  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลกัทรัพย์อ้ำงอิงไทย ที่มีหลกัทรัพย์อ้ำงอิงเป็นหุ้นหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้น 

(5)    ธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตรำสำรแหง่ทนุตำมข้อ 3.12.1.1 (1) (2) (3) หรือ (4)  

ทัง้นี ้กำรท ำธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจัดกำรต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
3.12.1.2 ตรำสำรแห่งหนีใ้นประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์ ตรำสำร หรือสญัญำที่เสนอขำยในประเทศ หรือมีผู้ ออกห รือ
คูส่ญัญำเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย ดงัตอ่ไปนี ้

(1)    ตรำสำรแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ำยเงินฝำก ได้แก่ 

(1.1)    ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน บตัรเงินฝำก ศกุูก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ ธนำคำร
พำณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั 

(1.2)    ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญำใช้เงินท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภท กำรให้สินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์เป็นผู้
ออก ซึง่ก ำหนดวนัใช้เงินตำมตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เมื่อทวงถำมหรือเมื่อได้เห็น 

(1.3)    ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญำใช้เงินอำยไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  อนัดบัควำมนำ่เช่ือถือของตรำสำรหรือของผู้ออกตรำสำรอยูใ่นอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นอนัดับควำมน่ำเช่ือถือ
ของผู้ออกตรำสำร ต้องเป็นอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือที่ได้มำจำกกำรจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้วย 
หรือ 

(ข)  อันดับควำมน่ำเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอำวัล ผู้ สลักหลัง หรือผู้ ค ำ้ประกัน อยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ 
(investment grade) ทัง้นี ้โดยกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือภำยใต้ช่ือ Standard & 
Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถำบนัอื่นที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดเพิ่มเติม 

(2)    ตรำสำรแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่ 

(2.1) ตรำสำรภำครัฐไทย อนัได้แก่ 

(ก)   ตัว๋เงินคลงั 
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(ข)   พนัธบตัรรัฐบำล หรือพนัธบตัรธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

(ค)   พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน ศุกูก หุ้นกู้  หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นกู้  ที่กระทรวงกำรคลงัหรือ
กองทนุเพื่อกำรฟืน้ฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั หรือผู้ค ำ้ประกนั 

(2.2)    ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ อนัได้แก่ ตรำสำรที่มีรูปแบบท ำนองเดียวกบัตรำสำรภำครัฐไทยที่รัฐบำลต่ำงประเทศ 
องค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐบำลต่ำงประเทศ รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ  หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ เป็นผู้
ออกหรือผู้ค ำ้ประกนั 

ทัง้นี ้ตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศดงักลำ่ว ต้องมีลกัษณะตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   เป็นตรำสำรขึน้ทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย  

(2)  มีรำคำที่เหมำะสมตำมที่สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทยก ำหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทัว่ไปว่ำพร้อมจะเสนอ
รำคำซือ้และรับซือ้ตรำสำรนัน้ ในรำคำดงักลำ่ว (bid price แบบ firm quote) ตำมจ ำนวนและวิธีกำรท่ีสมำคมตลำดตรำสำร
หนีไ้ทยก ำหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่ส ำเนำรำคำแก่สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทยตลอดอำยขุองตรำสำรนัน้ และ 

(3)  เป็นตรำสำรที่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้  

(ก)  ในกรณีที่เป็นตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ ตรำสำรดงักลำ่วต้องเป็นตรำสำรที่มีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำร
หรือของผู้ออกตรำสำรอยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตรำสำรดงักลำ่วเป็นรัฐวิสำหกิจ
ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศ ตรำสำรนัน้ต้องมีอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือของตรำสำรอยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได้ (investment 
grade) เทำ่นัน้ 

(ข)  ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรเป็นนิติบคุคลตำ่งประเทศ ตรำสำรนัน้ต้องมีอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือของตรำสำรอยูใ่นอนัดบัที่
สำมำรถลงทนุได้ (investment grade)  

(ค)  ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตรำสำรอื่นนอกเหนือจำก (ก) และ (ข) ในกำรเสนอขำยครัง้แรก หำกตรำสำรดงักลำ่วไม่มี
อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรหรือของผู้ออกตรำสำรอยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได้ (investment grade) ตรำสำรนัน้
ต้องมีบริษัทจดักำรไมต่ ่ำกวำ่ 3 รำยเป็นผู้ซือ้ตรำสำรดงักลำ่วเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภำยใต้กำรจดักำร 

(2.3)    ตรำสำรที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งหมำยถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน ศุกูก หรือหุ้นกู้ที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลง
สภำพและหุ้นกู้อนพุนัธ์ ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อนญุำตให้เสนอขำยในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจ ำกดั หรือที่
ออกภำยใต้ข้อผกูพนัท่ีก ำหนดและอนญุำตโดยกระทรวงกำรคลงั หรือที่นิติบคุคลที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก หรือ
ที่เป็นหลกัทรัพย์ที่ออกใหมซ่ึ่งผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผู้ ถือหุ้นโดยได้รับช ำระรำคำ
เต็มมลูคำ่ที่เสนอขำยจำกผู้ ถือหุ้น  

ทัง้นี ้ตรำสำรที่เปลีย่นมือได้ดงักลำ่ว ต้องมีลกัษณะตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ตำมที่ระบไุว้ใน
ข้อ 3.12.1.2 (2.2) วรรคสอง โดยอนโุลม 

(2.4)    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลกัทรัพย์อ้ำงอิงไทยที่มีหลกัทรัพย์อ้ำงอิง เป็นพนัธบตัร หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่
หุ้นกู้ อนพุนัธ์ 

(2.5)    ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญำใช้เงิน ศุกูก หุ้นกู้  หรือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นกู้  ที่เสนอขำยในต่ำงประเทศโดย
มีผู้ ออกเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลำ่วไมร่วมถึงหุ้นกู้แปลงสภำพและหุ้นกู้อนพุนัธ์ 
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(2.6)    หนว่ยลงทนุหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตรำสำรแห่งหนี ้หรือของกองทนุรวมอื่นที่มี
นโยบำยกำรลงทนุเฉพำะเงินฝำก ตรำสำรแหง่หนี ้หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
ก ำหนดหรือให้ควำมเห็นชอบ เช่น กองทนุรวมตลำดเงิน เป็นต้น 

(2.7)    ธุรกรรมกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

(2.8)    ธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตรำสำรแห่งหนีต้ำมข้อ 3.12.1.2 (1) หรือข้อ 3.12.1.2 (2.1) 
(2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) 

ทัง้นี ้กำรท ำธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลำ่ว ต้องมีลกัษณะตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก .ล.ต. ประกำศก ำหนด 
ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 3.12.1.1 (5) วรรคสอง โดยอนโุลม 

ในกรณีที่ตรำสำรแหง่หนีต้ำมข้อ 3.12.1.2 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญำใช้เงินท่ีมีกำรจ่ำยผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้อง
อยูใ่นรูปอตัรำดอกเบีย้คงที่หรืออตัรำดอกเบีย้ลอยตวัเทำ่นัน้ 

กำรรับรอง รับอำวลั สลกัหลงั หรือค ำ้ประกนัของบคุคลที่ก ำหนดไว้ในข้อ 3.12.1.2 ต้องเป็นกำรรับรองตลอดไป รับอำวลัทัง้
จ ำนวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมม่ีข้อก ำหนดลบล้ำงหรือจ ำกดัควำมรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือค ำ้ประกนัต้น
เงินและดอกเบีย้เต็มจ ำนวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 
 
3.12.1.3  ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภำพดงัตอ่ไปนี ้

(1)   หุ้นกู้แปลงสภำพท่ีเสนอขำยในประเทศ ซึง่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(1.1)    เป็นตรำสำรขึน้ทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย 

(1.2)    มีรำคำที่เหมำะสมตำมที่สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทยก ำหนด หรือมีผู้แสดงตนตอ่บคุคลทัว่ไปวำ่พร้อมจะเสนอรำคำ
ซือ้และรับซือ้ตรำสำรนัน้ ในรำคำดงักลำ่ว (bid price แบบ firm quote) ตำมจ ำนวนและวิธีกำรที่สมำคมตลำดตรำสำรหนี ้
ไทยก ำหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่ส ำเนำรำคำแก่สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทยตลอดอำยขุองตรำสำรนัน้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทนุลงทนุในหุ้นกู้แปลงสภำพดงักลำ่วในกำรเสนอขำยครัง้แรก หุ้นกู้แปลงสภำพนัน้ต้องมีลกัษณะอยำ่งใด
อยำ่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)    เป็นหุ้นกู้แปลงสภำพท่ีมีอนัดบัควำมนำ่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสำมำรถลงทนุได้ (investment grade) หรือ 

(ข)   เป็นหุ้นกู้แปลงสภำพที่มีบริษัทจดักำรไม่ต ่ำกว่ำ 3 รำยเป็นผู้ซือ้ตรำสำรดงักลำ่วเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุภำยใต้
กำรจดักำร 

ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภำพตำมวรรคหนึง่มีกำรค ำ้ประกนั กำรค ำ้ประกนัดงักลำ่ว ต้องเป็นกำรค ำ้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้
เต็มจ ำนวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 

(2)   หุ้นกู้แปลงสภำพท่ีเสนอขำยในตำ่งประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย 
 
3.12.1.4  หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ 
 
3.12.1.5  เงินฝำกในสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยไทย 
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3.12.1.6  ใบส ำคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   กำรลงทนุในตรำสำรดงักลำ่วต้องเป็นกำรเพิ่มประสทิธิภำพกำรบริหำรกำรลงทนุ (efficient portfolio management)  

(2)   บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้มีกำรกนัหรือแยกทรัพย์สินของกองทนุที่มีคณุภำพซึ่งมีสภำพคลอ่งในจ ำนวนที่เพียงพอ
ต่อมูลค่ำกำรใช้สิทธิตำมตรำสำรดังกล่ำว (fully covered) ไว้ตลอดเวลำที่ได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตรำสำรนัน้ ทัง้นี ้ตำม
หลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
 
3.12.1.7  สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง (hedging) ตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
 
3.12.1.8   ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท ำนองเดียวกับ 3.12.1.1 ถึง 3.12.1.7 โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
3.12.2.  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในตำ่งประเทศ :  
- ไมม่ี – 
 
3.13.  อตัรำสว่นกำรลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม :  

3.13.1.  อตัรำสว่นกำรลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นในประเทศ :  
บริษัทจดักำรจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม 
ตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ซึ่งบำงอตัรำสว่นกำรลงทุน
หรือทัง้หมดจะไม่เป็นไปตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศก ำหนดไว้ ส ำหรับ
อตัรำสว่นกำรลงทนุท่ีเป็นไปตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ กรณีที่ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัรำสว่นกำรลงทนุนัน้ บริ ษัทจดักำรจะ
ลงทนุให้เป็นไปตำมประกำศที่แก้ไขด้วย รำยละเอียดอตัรำสว่นกำรลงทนุมีดงัตอ่ไปนี ้
 
3.13.1.1  บริษัทจดักำรอำจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตรำสำรภำครัฐไทยตำมข้อ 3.12.1.2 (2.1) เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ 
โดยไม่จ ำกัดอัตรำส่วน 
 
3.13.1.2  บริษัทจัดกำรอำจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศตำมข้อ 3.12.1.2 (2.2) ที่มีอนัดบัควำม
นำ่เช่ือถืออยูใ่น 2 อนัดบัแรก หรือสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำที่มีสนิค้ำเป็นตรำสำรดงักลำ่ว เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดย
ไม่จ ำกัดอัตรำส่วน  
 
ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคำ่ของตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศตำมวรรคหนึง่ เมื่อรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มลูคำ่ตรำสำรนัน้ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดที่มีกำรขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตำมค ำสัง่ลว่งหน้ำซึง่ระบเุวลำ
แนน่อน (auto redemption) 
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3.13.1.3  บริษัทจดักำรอำจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศที่นอกเหนือจำกข้อ 3.13.1.2 หรือสญัญำซือ้ขำย
ลว่งหน้ำที่มีสนิค้ำเป็นตรำสำรดงักลำ่ว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ำรวมกนัทัง้สิน้เมื่อค ำนวณเฉพำะผู้ออก
หรือผู้ เป็นคูส่ญัญำรำยนัน้ ไม่เกินร้อยละ 35 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่ำของตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศตำมวรรคหนึ่ง ต้อง ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่ำ
ตรำสำรนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ล่วงหน้ำซึ่งระบุเวลำ
แนน่อน (auto redemption) 

กำรค ำนวณอตัรำสว่นตำมวรรคหนึ่ง ให้นบัตรำสำรตำมวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทกุประเภทที่ผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญำรำย
ดงักลำ่วเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค ำ้ประกนั หรือคูส่ญัญำ ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิเหลำ่นัน้ 
รวมในอตัรำสว่นกำรลงทนุดงักลำ่วด้วย 
 
3.13.1.4  บริษัทจดักำรอำจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได้ดงัต่อไปนี ้
ซึง่ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ ธนำคำรพำณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลัง 
ผู้ค ำ้ประกนัหรือคู่สญัญำ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลูค่ำรวมกนัทัง้สิน้เมื่อค ำนวณเฉพำะธนำคำรหรือบริษัท
เงินทนุรำยนัน้ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

(1)   ตรำสำรแหง่หนีใ้นประเทศ ตำมข้อ 3.12.1.2 

(2) ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตำมข้อ 3.12.1.3  

(3) เงินฝำกในสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยไทย 

(4)  สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ 

กำรค ำนวณอตัรำส่วนตำมวรรคหนึ่ง  ให้นบัมูลค่ำของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดงัต่อไปนี ้ซึ่งธนำคำรหรือบริษัท
เงินทนุรำยเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค ำ้ประกนั หรือคูส่ญัญำ รวมในอตัรำสว่นดงักลำ่ว   

(1)    ทรัพย์สนิตำมข้อ 3.13.1.6 (1) (2) หรือ (3)  

(2)    ทรัพย์สนิตำมข้อ 3.13.1.7 (1)  

ในกรณีที่กองทนุมีเงินฝำกในนิติบคุคลตำมวรรคหนึ่ง โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทนุ มิให้นบัมลูค่ำของ
เงินฝำกดงักลำ่วรวมในอตัรำสว่นตำมวรรคหนึง่ 
 
3.13.1.5  บริษัทจดักำรอำจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้ที่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค ำ้ประกัน หรือคู่สญัญำ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ำรวมกันทัง้สิน้เมื่อค ำนวณเฉพำะผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย 
ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค ำ้ประกนั หรือคูส่ญัญำรำยนัน้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

(1)    ตรำสำรแห่งหนีใ้นประเทศ ตำมข้อ 3.12.1.2 เฉพำะที่มีอันดับควำมน่ำเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ 
(investment grade) ทัง้นี ้ไมร่วมถึงตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศ 

(2)    ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตำมข้อ 3.12.1.3 ทัง้นี ้เฉพำะที่มีอันดับควำมน่ำเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ 
(investment grade) 
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(3)    สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ ตำมข้อ 3.12.1.7 ที่คู่สัญญำมีอันดับควำมน่ำเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ 
(investment grade) 

ตรำสำรแห่งหนีต้ำม (1) มิให้หมำยควำมรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ถกูจัดให้เป็น หรือตรำสำรแห่งหนีต้ำมข้อ 
3.12.1.2 (2.6)  

กำรค ำนวณอตัรำสว่นตำมวรรคหนึง่ ให้นบัมลูคำ่ของทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ดงัตอ่ไปนี ้ซึง่บคุคลรำยเดียวกนัเป็นผู้
ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค ำ้ประกนั หรือคูส่ญัญำ รวมในอตัรำสว่นดงักลำ่ว   

(1)    ทรัพย์สนิตำมข้อ 3.13.1.6 (1) (2) หรือ (3)  

(2)    ทรัพย์สนิตำมข้อ 3.13.1.7 (1) 
 

3.13.1.6 บริษัทจดักำรอำจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้ที่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค ำ้ประกัน หรือคู่สญัญำ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ำรวมกันทัง้สิน้เมื่อค ำนวณเฉพำะผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย 
ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค ำ้ประกนั หรือคูส่ญัญำรำยนัน้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(1)   ตรำสำรแหง่ทนุในประเทศ ตำมข้อ 3.12.1.1 ที่บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคู่สญัญำ ทัง้นี ้ไม่รวมถึงตรำสำรแห่ง
ทนุของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรให้เหตแุหง่กำรเพิกถอนหมดไป 

(2)  หุ้นท่ีคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์สัง่รับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้น
ดงักลำ่วอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยยอ่ยตำมข้อบงัคบัตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยกำรรับ
หุ้นสำมญัหรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

(3)  ใบส ำคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ ตำมข้อ 3.12.1.6 ที่อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของผู้ออกตรำสำรอยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทนุ
ได้ (investment grade) 

ตรำสำรแหง่ทนุตำม (1) มิให้หมำยควำมรวมถึงหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่ถกูจดัให้เป็นตรำสำรแหง่ทนุตำมข้อ 3.12.1.1 (2)  
 
3.13.1.7 บริษัทจัดกำรอำจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจำกกรณีที่ก ำหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4  
ข้อ 3.13.1.5 และข้อ 3.13.1.6 เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมตำมอตัรำสว่นดงัตอ่ไปนี ้

(1)  กำรลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลำ่วซึง่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค ำ้ประกนั หรือ
คู่สญัญำ ต้องมีมูลค่ำรวมกันทัง้สิน้เมื่อค ำนวณเฉพำะผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค ำ้ประกัน หรือ
คูส่ญัญำรำยนัน้ ไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(2)   กำรลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตำม (1) เมื่อค ำนวณรวมทกุบคุคลที่เป็นผู้ออกผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค ำ้ประกนั หรือคูส่ญัญำแล้ว ต้องมีมลูคำ่รวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

ควำมในวรรคหนึง่มิให้น ำมำใช้บงัคบักบัหนว่ยลงทนุและใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่จดัตัง้ขึน้
ตำมพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
3.13.1.8 บริษัทจดักำรอำจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุม่กิจกำรใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั  ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค ำ้ประกนั หรือคูส่ญัญำ เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคำ่รวมกนัทัง้สิน้ของกลุม่กิจกำรนัน้ไม่เกินอตัรำอย่ำงใด
อยำ่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัรำใดจะสงูกวำ่ 
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(1)  ร้อยละ 30 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2)   อตัรำที่ค ำนวณได้จำกน ำ้หนกัของกลุม่กิจกำรดงักลำ่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 ของ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนัน้ ทัง้นี ้ตัวชีว้ัดดังกล่ำวต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ที่มีกำรเผยแพร่อย่ำง
กว้ำงขวำงและสอดคล้องกบันโยบำยกำรลงทนุของกองทนุนัน้  
 
3.13.1.9 กำรลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีบริษัทในกลุม่กิจกำรใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย หรือคู่สญัญำ เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุ หำกทรัพย์สินดงักลำ่วเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในกำรค ำนวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดักำรจะ
ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนินัน้โดยมีมลูคำ่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค ำนวณเฉพำะผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย หรือคูส่ญัญำรำยนัน้ ไมเ่กินผลรวม
ของน ำ้หนกัของทรัพย์สนิดงักลำ่วในตวัชีว้ดัและร้อยละสบิของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอตัรำสว่นที่ก ำหนด
ไว้ในข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 ข้อ 3.13.1.5 ข้อ 3.13.1.6 และข้อ 3.13.1.7 แล้วแตก่รณี ก็ได้ 
 
3.13.1.10 ในกรณีของกองทุนรวมที่ประสงค์จะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหุ้น นอกจำกอตัรำส่วนที่ก ำหนดไว้ในข้อ 3.13. นีแ้ล้ว 
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมอำจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุก
กองทนุรวมที่บริษัทจัดกำรเป็นผู้ รับผิดชอบด ำเนินกำร ต้องไม่ถึงร้อยละ 25 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัทนัน้ เว้นแตเ่ป็นกำรได้มำเนื่องจำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 
 
3.13.1.11 บริษัทจดักำรกองทุนรวมอำจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งเงินฝำก บตัรเงินฝำก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ที่บคุคล
ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ำย หรือคูส่ญัญำ เป็นจ ำนวนที่มีมลูคำ่รวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลำบญัชี หรือในรอบอำยกุองทนุรวมส ำหรับกองทนุรวมที่มีอำยนุ้อยกวำ่ 1 ปี 

(1)   ธนำคำรท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 

(2)   ธนำคำรพำณิชย์ 

(3)   บริษัทเงินทนุ 

(4)   บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(5)   บรรษัทตลำดรองสนิเช่ือที่อยูอ่ำศยั 

(6)   สถำบนักำรเงินท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 

(7)   ธนำคำรตำ่งประเทศ 

กำรค ำนวณอตัรำสว่นกำรลงทนุตำมวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคำ่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอัตรำสว่นดงักลำ่ว 

(1)    เงินฝำกในบญัชีเงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวม 

(2)    ทรัพย์สินท่ีคู่สญัญำในธุรกรรมกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืนโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่กองทุนรวม ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์ท่ี
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

อตัรำสว่นตำมวรรคหนึ่งมิให้น ำมำใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลำ 6 เดือนก่อนวนัครบก ำหนดอำยโุครงกำรของกองทนุรวมที่มี
อำยโุครงกำรตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 
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3.13.1.12 ในกรณีที่เงินฝำกหรือตรำสำรแห่งหนีท้ี่มีลกัษณะคล้ำยเงินฝำกที่กองทุนรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัรำสว่นที่
ก ำหนดตำมข้อ 3.13.1.11 บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลำ่วให้มีมลูค่ำรวมโดยเฉลี่ยไม่เกิน
ร้อยละ 45 ของมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม ภำยใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัชีนัน้ ทัง้นี ้จะค ำนวณ
อตัรำสว่นกำรลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลำ่วโดยเฉลีย่ตัง้แตว่นัแรกของรอบระยะเวลำบญัชีนัน้จนถึงวนัที่ทรัพย์สินนัน้มี
มลูคำ่เป็นไปตำมอตัรำสว่นดงักลำ่ว 

เมื่อบริษัทจดักำรกองทนุรวมได้ปฏิบตัิตำมวรรคหนึง่แล้ว บริษัทจดักำรจะรำยงำนให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ของกองทนุรวมทรำบ
ภำยในวนัท ำกำรถัดจำกวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่ำรวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบกำรปฏิบตัิดงักลำ่ว ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวมแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วนันบัแตว่นัที่ได้รับรำยงำนจำกบริษัทจดักำรด้วย 

ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมวรรคหนึ่งได้ ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก .ล.ต. อำจสัง่ให้บริษัทจัดกำรเลิก
กองทนุรวมนัน้ 
 
3.13.1.13 ในกรณีที่มีเหตจุ ำเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อนัเนื่องมำจำกปัญหำควำมผนัผวน 
(fluctuation) ของตลำดเงินและตลำดทนุในวงกว้ำงในรอบระยะเวลำบญัชีใด บริษัทจดักำรอำจขอผ่อนผนัต่อส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพื่อไมต้่องน ำกำรลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝำก บตัรเงินฝำก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ในช่วง
เวลำที่เกิดควำมผนัผวนดงักลำ่วมำรวมค ำนวณอตัรำสว่นกำรลงทนุตำมข้อ 3.13.1.11 ได้ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีนัน้ 
 
3.13.1.14  บริษัทจดักำรอำจลงทนุหรือมีไว้ซึง่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ 
โดยมีมลูคำ่รวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
3.13.1.15 ในกรณีของกองทนุรวม บริษัทจดักำรกองทนุรวมอำจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หนว่ยลงทนุเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้ ไมเ่กินอตัรำสว่นดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทุนของแต่ละกองทนุรวมที่บริษัทจัดกำรอื่ นเป็น
ผู้ รับผิดชอบด ำเนินกำร ไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทนุรวมที่บริษัทจดักำรเป็นผู้ รับผิดชอบ
ด ำเนินกำร  

(2)  ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดกำรอื่นเป็น
ผู้ รับผิดชอบด ำเนินกำร ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทนุรวมที่บริษัทจดักำรเป็นผู้ รับผิดชอบ
ด ำเนินกำร 

หน่วยลงทุนตำมวรรคหนึ่ง หมำยถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตัง้ขึน้ตำมพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 เทำ่นัน้ แตไ่มร่วมถึงหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์   
 
3.13.1.16 บริษัทจดักำรอำจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำที่มีวตัถุประสงค์เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง (hedging) 
เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไม่เกินมูลค่ำควำมเสี่ยงทัง้หมดที่กองทนุมีอยู ่
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3.13.1.17 ในกรณีที่กองทุนเข้ำเป็นคู่สญัญำในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง 
(hedging) ให้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรให้มีกำรกนัหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคณุภำพซึ่งมีสภำพคลอ่งในจ ำนวนที่
เพียงพอตอ่มลูคำ่สทุธิที่กองทนุอำจมีภำระต้องช ำระหนีห้รือช ำระคำ่สนิค้ำเมื่อสิน้สดุสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (fully covered) 
ไว้ตลอดเวลำที่ได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญำนัน้ ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก ำหนด 

 
3.13.1.18 บริษัทจดักำรอำจท ำธุรกรรมกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืนในนำมกองทนุได้ โดยมีมลูค่ำธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้
ไม่เกินร้อยละ 25 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

ค ำวำ่ “มลูคำ่ธุรกรรม” ตำมวรรคหนึง่ หมำยควำมวำ่ รำคำซือ้รวมกบัผลประโยชน์ที่กองทนุพงึได้รับจำกธุรกรรมกำรซือ้โดยมี
สญัญำขำยคืน จนถึงวนัท่ีมีกำรค ำนวณ 
 
3.13.1.19 บริษัทจดักำรอำจท ำธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ำธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 25 
ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้นี ้กำรค ำนวณมูลค่ำธุรกรรมดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะค ำนวณโดยใช้มูลค่ำ
หลกัทรัพย์ที่ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พงึได้รับจนถึงวนัท่ีค ำนวณมลูคำ่ธุรกรรมดงักลำ่ว 
 
3.13.1.20 ในกรณีที่ธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้ำท ำธุรกรรม มีมลูค่ำไม่เกินอตัรำสว่นที่ก ำหนดใน  
ข้อ 3.13.1.19 หำกต่อมำธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมูลค่ำเกินอตัรำส่วนดงักล่ำวโดยมิได้เกิดจำกกำรท ำธุรกรรม
เพิ่มเติม บริษัทจดักำรจะยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลำ่วตอ่ไปก็ได้   

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะจดัท ำรำยงำนโดยระบวุนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่ำเกินอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ก ำหนดพร้อมสำเหต ุและสง่
รำยงำนดงักลำ่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้
มีมูลค่ำเกินอตัรำส่วนที่ก ำหนด พร้อมทัง้จัดท ำส ำเนำรำยงำนดงักล่ำวไว้ที่บริษัทจัดกำรเพื่อให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้ 
 
3.13.1.21 บริษัทจดักำรจะค ำนวณอตัรำสว่นกำรลงทนุหรือมีไว้ซึง่ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลกัทรัพย์อ้ำงอิงไทย 
ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น ใบแสดงสทิธิในกำรซือ้หุ้นเพิ่มทนุที่โอนสิทธิได้ ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ หรือธุรกรรมกำร
ให้ยืมหลกัทรัพย์ ตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ในกรณีของใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลกัทรัพย์อ้ำงอิงไทย ให้นบัมลูคำ่ของหลกัทรัพย์อ้ำงอิงของใบแสดง
สิทธิดงักล่ำว รวมในอตัรำส่วนส ำหรับหลกัทรัพย์อ้ำงอิงดงักล่ำวที่ก ำหนดในข้อ 3.13 นี ้โดยถือเสมือนหนึ่งว่ำกองทุนได้
ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์อ้ำงอิงนัน้โดยตรง   

ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรอำจไม่นบัมูลค่ำของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลกัทรัพย์อ้ำงอิงไทยรวมในอตัรำส่วนที่
ค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญำที่ก ำหนดตำมข้อ 3.13 ก็ได้ 

มูลค่ำของหลักทรัพย์อ้ำงอิงที่น ำมำค ำนวณรวมในอัตรำส่วนตำมวรรคหนึ่งให้มีมูลค่ำเท่ำกับมูลค่ำใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลกัทรัพย์อ้ำงอิงไทยที่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 

(2)    ในกรณีของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น หรือใบแสดงสิทธิในกำรซือ้หุ้ นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ บริษัทจัดกำรจะ
ค ำนวณอตัรำสว่นกำรลงทนุดงัตอ่ไปนี ้

(ก)   นบัมลูคำ่ที่ผู้ออกตรำสำรดงักลำ่วมีหน้ำที่ต้องช ำระตำมตรำสำรนัน้ รวมในอตัรำสว่นท่ีผู้ออกตรำสำรดงักลำ่ว 
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(ข)   นบัมลูคำ่ของหุ้นท่ีรองรับรวมในอตัรำสว่นท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์อ้ำงอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ำกองทนุลงทนุในหุ้นที่รองรับ
นัน้โดยตรง ทัง้นี ้มลูค่ำของหุ้นที่รองรับให้ใช้มลูค่ำตำมรำคำตลำดของหุ้นนัน้ซึ่งคูณกับค่ำเดลต้ำของใบส ำคญัแสดงสิทธิ
หรือใบแสดงสทิธิดงักลำ่ว แล้วแตก่รณี  

(3)  ในกรณีของใบส ำคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ บริษัทจดักำรจะค ำนวณอตัรำสว่นกำรลงทนุดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) นบัมลูคำ่ที่ผู้ออกตรำสำรดงักลำ่วมีหน้ำที่ต้องช ำระตำมตรำสำรนัน้รวมในอตัรำส่วนท่ีผู้ออกตรำสำรดงักลำ่ว 

(ข)  นบัมูลค่ำของหลกัทรัพย์อ้ำงอิงรวมในอตัรำส่วนที่ผู้ออกหลกัทรัพย์อ้ำงอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ำกองทุนลงทุนใน
หลกัทรัพย์อ้ำงอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้มลูคำ่ของหลกัทรัพย์อ้ำงอิงดงักลำ่วให้ใช้มลูค่ำตำมรำคำตลำดของหลกัทรัพย์อ้ำงอิงนัน้
ซึง่คณูกบัคำ่เดลต้ำของใบส ำคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ 

(4)   ในกรณีของธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ กำรนบัมลูค่ำของของหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมและมูลค่ำของธุรกรรมกำรให้ยืม
หลกัทรัพย์ บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมวรรคหนึง่ของ (1) โดยอนโุลม 
 
3.13.1.22 กำรค ำนวณมูลค่ำกำรลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเพื่อกำรค ำนวณอัตรำส่วนกำรลงทุนตำม 
ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 ข้อ 3.13.1.5 และข้อ 3.13.1.7 (1) ให้นบัมลูค่ำที่คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งมีหน้ำที่ต้องช ำระตำม
สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ รวมค ำนวณในอตัรำสว่นของบคุคลที่เป็นคูส่ญัญำดงักลำ่ว เว้นแตก่รณีที่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่ง
สญัญำนัน้ในศูนย์ซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ บริษัทจัดกำรไม่ต้องค ำนวณมูลค่ำและอตัรำส่วนตำมที่ก ำหนดในข้อ
ดงักลำ่ว 
 
3.13.1.23 นอกจำกกำรค ำนวณตำมข้อ 3.13.1.22 แล้ว บริษัทจัดกำรจะค ำนวณอัตรำส่วนที่ผู้ ออกสินค้ำของสญัญำ
ซือ้ขำยลว่งหน้ำ หรือผู้ที่ต้องช ำระหนีต้ำมข้อผกูพนัของสินค้ำ (limit of underlying issuer or third party) โดยให้ค ำนวณ
อตัรำสว่นเสมือนกองทนุลงทนุในสนิค้ำนัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพำะกรณีที่กำรเข้ำเป็นคูส่ญัญำในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำเป็นผล
หรืออำจเป็นผลให้กองทนุมีควำมเสีย่งตอ่เครดิต (credit risks) ของผู้ออกสนิค้ำหรือผู้ที่ต้องช ำระหนีต้ำมข้อผกูพนัของสนิค้ำ 
โดยให้ใช้มลูคำ่ตำมขนำดของสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (notional amount) เป็นมลูคำ่ที่ใช้ในกำรค ำนวณเว้นแตใ่นกรณีที่เป็น
สญัญำออปชนั บริษัทจดักำรจะใช้มลูคำ่ตำมขนำดของสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (notional amount) ซึ่งคณูกบัค่ำเดลต้ำของ
สญัญำออปชนั 
 
3.13.1.24 ในกำรค ำนวณอตัรำสว่นตำมข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 ข้อ 3.13.1.5 ข้อ 3.13.1.6 และข้อ 3.13.1.7 (1) บริษัทจดักำร
จะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ในกรณีที่ทรัพย์สนิดงักลำ่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั บริษัทจดักำรจะค ำนวณอตัรำสว่นที่ผู้ออก
ทรัพย์สนิหรือผู้ที่เป็นคูส่ญัญำดงักลำ่ว หรือค ำนวณอตัรำสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั แล้วแตก่รณี ก็ได้  

(2)   ในกรณีที่ทรัพย์สนิมีบคุคลมำกกว่ำหนึ่งรำยเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั บริษัทจดักำรจะเลือก
ค ำนวณอตัรำสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนัรำยใดรำยหนึง่ก็ได้ 

ทัง้นี ้กำรค ำนวณอตัรำสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนัตำมวรรคหนึง่ จะท ำได้ตอ่เมื่อบคุคลดงักลำ่วได้
ท ำกำรรับรองตลอดไป รับอำวลัทัง้จ ำนวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อก ำหนดลบล้ำงหรือจ ำกดัควำมรับผิด
ของผู้สลกัหลงั หรือค ำ้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ ำนวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 
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3.13.1.25 ในกรณีที่กองทนุมีสิทธิในกำรซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทใดตำมสดัสว่นจ ำนวนหุ้นที่กองทุนถืออยู่ (right issue) 
หำกกำรใช้สิทธินัน้จะเป็นเหตุให้กองทุนลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทดงักล่ำวมีมูลค่ำเกินอตัรำส่วนที่ก ำหนดใน  
ข้อ 3.13 นี ้บริษัทจดักำรอำจซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้โดยได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมอตัรำสว่นที่เก่ียวกบัเร่ืองดงักลำ่ว 
ทัง้นี ้เฉพำะภำยในช่วงระยะเวลำ 30 วนันบัแตว่นัแรกที่ผู้ ถือหุ้นหมดสทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้ 
 
3.13.1.26 ในกรณีที่ตรำสำรแห่งทุน ตรำสำรแห่งหนี ้หรือตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทุน ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มำเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคำ่ไมเ่กินอตัรำสว่นที่ก ำหนดในข้อ 3.13 นี ้หำกต่อมำตรำสำรแห่งทนุ ตรำสำรแห่งหนี ้หรือตรำสำร
กึ่งหนีก้ึ่งทนุนัน้ มีมลูคำ่เกินอตัรำสว่นดงักลำ่วโดยเหตดุงัตอ่ไปนี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแก้ไขอตัรำสว่นให้เป็นไปตำมที่
ก ำหนดภำยใน 30 วนันบัแต่วนัที่มีกำรประกำศให้ทรำบถึงเหตุดงักลำ่ว เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตจุ ำเป็นและสมควรโดยได้รับ
ผอ่นผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(1)   ตรำสำรแห่งทนุ นัน้ในเวลำต่อมำเป็นตรำสำรแห่งทนุของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่ำงแก้ไขกำรด ำเนินกำรให้เหตุ
แหง่กำรเพิกถอนหมดไป หรือถกูเพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

(2)    ตรำสำรแหง่หนีห้รือตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ถกูปรับลดอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือ 
 
3.13.1.27 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มำเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่ำไม่เกินอัตรำส่วนที่
ก ำหนดในข้อ 3.13 นี ้หำกตอ่มำมีมลูคำ่เกินอตัรำสว่นดงักลำ่วจำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจดักำรจะยงัคงมี
ไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลำ่วตอ่ไปก็ได้   
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะจัดท ำรำยงำนโดยระบช่ืุอ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตำมวรรคหนึ่ง และวนัที่
ทรัพย์สนินัน้มีมลูคำ่เกินอตัรำสว่นกำรลงทนุท่ีก ำหนดพร้อมสำเหต ุและสง่รำยงำนดงักลำ่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ
รวม ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคำ่เกินอตัรำสว่นท่ีก ำหนด พร้อมทัง้จดัท ำส ำเนำรำยงำนดงักลำ่ว
ไว้ที่บริษัทจดักำรเพื่อให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้ 
 
3.13.1.28  ในกรณีที่กำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ ออก เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดกำรเป็นผู้ รับผิดชอบด ำเนินกำรเกินกว่ำร้อยละ 25 ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมประกำศที่ก ำหนดให้บริษัทจดักำรสำมำรถรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นได้ 

(2)  งดเว้นกำรใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจ ำนวนที่เกินอตัรำสว่นกำรลงทนุดงักลำ่ว เว้นแต่กรณีที่มีเหตจุ ำเป็นและสมควรโดย
ได้รับกำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ 

(3)  กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และกำรได้มำซึง่หุ้นของบริษัทดงักลำ่ว เป็นผลให้กองทนุได้มำหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทนัน้จนถึงหรือข้ำมจดุที่ต้องท ำค ำเสนอซือ้ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเพื่อให้ได้รับกำรยกเว้นกำรท ำค ำเสนอซือ้โดยกำร
ลดสดัส่วนกำรถือหุ้น หรือลดกำรมีอ ำนำจควบคุม หรือยื่นค ำขอผ่อนผนักำรท ำค ำเสนอซือ้ ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์วำ่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ำกิจกำร  

ทัง้นี ้กำรลดสดัสว่นกำรถือหุ้นดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะลดสดัสว่นตำมสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทนุ
ได้มำจำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 
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3.13.1.29 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มำเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่ำไม่เกินอัตรำส่วนที่
ก ำหนดในข้อ 3.13 นี ้หำกต่อมำมีมูลค่ำเกินอัตรำส่วนดังกล่ำว โดยไม่เข้ำลกัษณะตำมข้อ 3.13.1.12 ข้อ 3.13.1.20  
ข้อ 3.13.1.25 ข้อ 3.13.1.26 ข้อ 3.13.1.27 และข้อ 3.13.1.28 และกำรเกินอตัรำสว่นดงักลำ่วมิได้เกิดจำกกำรลงทนุหรือได้
ทรัพย์สนิมำเพิ่มเติม บริษัทจดักำรจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลำ่วตอ่ไปก็ได้   

ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะจัดท ำรำยงำนโดยระบช่ืุอ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตำมวรรคหนึ่ง และวนัที่
ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่ำเกินอตัรำส่วนที่ก ำหนดพร้อมสำเหตุ และส่งรำยงำนดงักล่ำวให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคำ่เกินอตัรำสว่นท่ีก ำหนด พร้อมทัง้จดัท ำส ำเนำรำยงำนดงักลำ่วไว้ที่
บริษัทจดักำรเพื่อให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้ 
 
3.13.1.30 ข้อจ ำกัดกำรลงทุนข้ำงต้นจะไม่น ำมำใช้บงัคบักองทุนเปิดที่ปรำกฏเหตุตำมหวัข้อ “กำรเลิกโครงกำรจัดกำร
กองทนุรวม” และบริษัทจดักำรต้องด ำเนินกำรเพื่อเลกิกองทนุตำมหวัข้อ “กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำร เมื่อเลิกโครงกำร
จดักำรกองทนุรวม” 

สรุปอตัรำสว่นกำรลงทนุ :  

1.  Total non-investment grade  :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ  15 
2.  Non-investment grade company limit  :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ  5 
3.  Investment grade company limit  :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ  25 
4.  Financial institution company limit  :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ  25 
5.  Individual fund limit  :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ  10 
6.  Total fund limit   :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ  20 
 
3.13.2.  อตัรำสว่นกำรลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นในตำ่งประเทศ :  

- ไมม่ี – 
 

4.  กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :   

ไมม่ี 
 

5.  กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1.  ช่องทำงกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก :  

 บริษัทจดักำร        ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
 Internet  Telephone Banking  
 บริกำรซือ้ผำ่นเจ้ำหน้ำที่ทำงโทรศพัท์ (Mutual Fund by phone) 
 บริกำรกำรลงทนุตำมแผนกำรลงทนุอตัโนมตัิ (Regular Saving Plan) 
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5.2.  รำยละเอียดกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก :  

5.2.1 วนัเวลำท ำกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจัดกำรจะเปิดให้มีกำรจองซือ้หน่วยลงทุน “กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล” ในวันที่..................ระหว่ำง
เวลำ…….... (จะระบุไว้ในหนังสือชีช้วน) ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนก่อนครบ
ระยะเวลำเปิดเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก หำกช่วงเวลำดงักลำ่วบริษัทจดักำรมียอดกำรจองสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบตำม
จ ำนวนเงินทนุจดทะเบียนก่อนสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำย 

ทัง้นี ้กำรท ำรำยกำรภำยในเวลำที่ก ำหนดใด ให้ถือเป็นรำยกำรของวนัท ำกำรนัน้ กำรท ำรำยกำรภำยหลงัเวลำที่ก ำหนด จะ
ถือเป็นรำยกำรของวนัท ำกำรถดัไป 

บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมลู และเวลำกำรท ำรำยกำรของผู้ ถือหน่วยลงทุน ภำยใต้หลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่
บริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนอ้ำงอิงเทำ่นัน้ 
 
5.2.2   วิธีกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และรำคำขำยหนว่ยลงทนุ 
5.2.2.1   กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุครัง้แรก 

ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุที่ยงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำร จะต้องเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือ
บญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยต้องมีเอกสำรตำมข้อ 5.2.6 “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบัญชี” แนบ และจะต้องกรอก
รำยละเอียดในใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และใบค ำขอใช้บริกำรอื่น ๆ ให้ครบถ้วนชดัเจน 
 
5.2.2.2   มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นมลูคำ่ไมต่ ่ำกวำ่ 2,000 บำท (สองพนับำท) หรือตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนดเป็นอยำ่งอื่น 

(1)   รำคำขำยหนว่ยลงทนุ  
รำคำขำยหนว่ยลงทนุ  =  10 บำท + คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee) (ถ้ำมี)  

(2)   วิธีกำรขอรับหนงัสอืชีช้วน ใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ  
ผู้สนใจลงทนุสำมำรถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงกำร และ/หรือหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส ำคญั และ/หรือ
ใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือเอกสำรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ได้โดยผ่ำนบริษัทจดักำร หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจดักำร (www.uobam.co.th) หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) ทัง้นี ้ตำมวนัและเวลำท ำกำร
ของบริษัทจดักำร และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) และ/หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนด  
 
5.2.2.3   กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นช่องทำงที่บริษัทจดักำรก ำหนด 
ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำร หรือส ำนกังำนและสำขำของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้
คืน (ถ้ำมี) ส ำหรับมลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ และจ ำนวนเงินสงูสดุตอ่ครัง้ในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ให้เป็นไปตำมที่ระบไุว้ใน
หนงัสอืชีช้วน และ/หรือคูม่ือกำรใช้บริกำรของแตล่ะระบบ และ/หรือตำมที่บริษัทจดักำรประกำศก ำหนดเพิ่มเติม ทัง้นี ้กำรท ำ
รำยกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสำมำรถติดตอ่ด้วยตนเองได้ที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้
คืน (ถ้ำมี) และ/หรือสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือทำงไปรษณีย์ หรือเคร่ืองโทรสำร หรือวิธีอื่นใด ที่
บริษัทจดักำรประกำศก ำหนด อำทิเช่น 

http://www.uobam.co.th/
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-     ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผำ่น www.uobam.co.th หรือ 

-     ช ำระเงินผ่ำนระบบ Bill Payment ของธนำคำรพำณิชย์ผ่ำน 2 ช่องทำงหลกั คือ ผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำรพำณิชย์ และ
ผำ่นช่องทำงอิเลก็ทรอนิกส์ของธนำคำร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์กิง้ (Telephone Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ (Internet 
Banking) หรือ 

-     บริกำรกำรลงทนุตำมแผนกำรลงทนุอตัโนมตัิ (Regular Saving Plan) หรือ 

-     บริกำรซือ้ผำ่นเจ้ำหน้ำที่ทำงโทรศพัท์  

ซึ่งวิธีกำรหรือช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุดงักลำ่วข้ำงต้น บริษัทจดักำรอำจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริกำรครบทุก
ช่องทำง ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสำมำรถสอบถำมเพิ่มเติม และขอคูม่ือกำรใช้บริกำรของแตล่ะระบบได้ที่บริษัทจดักำร และ/หรือ
สถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) ทัง้นี ้ผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสำมำรถศึกษำ
รำยละเอียด ข้อก ำหนด และเง่ือนไขต่ำงๆ ของแต่ละระบบได้จำกคู่มือกำรใช้บริกำร และ /หรือที่บริษัทจดักำรได้ประกำศ
เพิ่มเติม เช่น ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ต้องกำรใช้บริกำรในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบญัชีกองทนุหรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
มำก่อน และ/หรือได้รับอนมุตัิกำรขอใช้บริกำร และ/หรือกำรขอหกับญัชีเงินฝำกอตัโนมตัิของธนำคำรพำณิชย์  

บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุกำรให้บริกำร และ/หรือปรับลด วิธีกำรหรือช่องทำงดงักลำ่ว ซึ่ง
จะเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแก้ไขโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะแจ้ง
ให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำรก่อนวนัเร่ิม / หยดุกำรให้บริกำร ทัง้นี ้จะติดประกำศ ณ สถำนที่ท ำกำรของ
บริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) 
 
5.2.3   กำรรับช ำระ และกำรเก็บรักษำเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

5.2.3.1   ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสำมำรถช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) 
หรือช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบ Bill Payment ของธนำคำรพำณิชย์ ซึ่งสำมำรถช ำระผ่ำน 2 ช่องทำงหลกั คือ 
ผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำรพำณิชย์ และผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์กิง้ (Telephone 
Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ (Internet Banking) หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดักำรประกำศก ำหนด โดยวิธีกำรให้เป็นไป
ตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในคูม่ือกำรใช้บริกำร 
 
5.2.3.2    ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องช ำระเงินคำ่ซือ้ครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่สัง่ซือ้ โดยช ำระเป็นเงินสด เช็ค ดรำฟต์ ค ำสัง่หกั
บญัชีธนำคำร ช ำระผ่ำนบตัรเครดิต หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดักำรยอมรับ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัที่ตำมวนัที่ที่สัง่ซือ้และขีด
คร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยเพื่อบญัชีเงินฝำกประเภทกระแสรำยวนัที่บริษัทจดักำรเปิดไว้เพื่อกำรนี ้โดยระบช่ืุอ ที่อยู่ และหมำยเลข
โทรศพัท์ของผู้สัง่ซือ้ลงบนด้ำนหลงัของเช็คเพื่อควำมสะดวกในกำรติดตอ่และเพื่อผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
5.2.3.3    ในกำรช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องช ำระคำ่หนว่ยลงทนุด้วยเงินจนเต็มคำ่ จะหกักลบลบ
หนีก้บับริษัทจดักำรไมไ่ด้ เว้นแตผู่้ ถือหนว่ยลงทนุขำยคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหนึง่เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม
อื่นที่บริษัทจดักำรเป็นผู้ รับผิดชอบด ำเนินกำรหรือกองทนุรวมเดียวกนั บริษัทจดักำรอำจด ำเนินกำรให้มีกำรหกักลบลบกนัก็ได้  
 
 
 
 

http://www.uobam.co.th/
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5.2.3.4    ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุช ำระคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วยวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด เช่น  

-     เช็ค ดรำฟต์ หรือผำ่นบตัรเครดิต บริษัทจดักำรจะถือว่ำวนัที่ระบใุนใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือวนัที่บริษัทจัดกำร
ได้รับรำยงำนกำรซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุจำกผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) เป็นวนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทุน โดย
บริษัทจดักำรจะต้องทรำบผลกำรเรียกเก็บเงินได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

ในกรณีที่เช็ค ดรำฟต์ หรือกำรช ำระผำ่นบตัรเครดิตดงักลำ่วไมส่ำมำรถเรียกเก็บเงินได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด บริษัทจดักำร
ขอสงวนสทิธิที่จะระงบั และ/หรือยกเลกิ และ/หรือเลือ่นวนัสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไปเป็นวนัเดียวกนักบัวนัท่ีเรียกเก็บเงินได้   

-    กรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมำจำกกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และ /หรือกองทุนเปิด 
ไทย เทรเชอรี และ/หรือกองทนุอื่นใด (กองทนุต้นทำง) มำเข้ำกองทนุเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล (กองทนุปลำยทำง) บริษัท
จดักำรจะถือวำ่วนัท่ีระบใุนใบค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเป็นวนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และบริษัทจดักำรจะน ำเงินค่ำขำยคืน
หนว่ยลงทนุของกองทนุต้นทำงมำช ำระคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดนี ้ภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ที่ระบใุนใบค ำสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
 
5.2.3.5    บริษัทจดักำรจะน ำเงินท่ีได้รับจำกกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเก็บรักษำไว้ในบญัชีเงินฝำกที่บริษัทจดักำรเปิดไว้เพื่อกำร
นี ้ซึง่ดอกผล (ถ้ำมี) ในช่วงดงักลำ่วทัง้หมดจะน ำเข้ำเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 
 
5.2.4 กำรจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

5.2.4.1 บริษัทจดักำรจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุดงันี ้

ก)    กรณีสัง่ซือ้ปกติ  

จดัสรรตำมจ ำนวนที่สัง่ซือ้ และได้ช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มตำมจ ำนวนแล้ว 

ในกรณีที่จ ำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ ำนวนเงินที่บริษัทจัดกำรได้รับช ำระ บริษัทจัดกำรจะ
จดัสรรหนว่ยลงทนุให้ตำมจ ำนวนเงินท่ีได้รับช ำระเป็นเกณฑ์  

ข)    กรณีสัง่ซือ้โดยกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุมำจำกกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และ/หรือกองทนุเปิด ไทย เทรเชอรี 
และ/หรือ กองทนุอื่นใด 

จดัสรรตำมจ ำนวนที่สัง่ซือ้ ตำมที่ได้ระบใุนใบค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
 
ยกเว้น :-  

-  ในกรณีที่กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลให้จ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนของโครงกำร
จัดกำรกองทุนที่ได้รับอนุมตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ในกรณีดงักล่ำวบริษัท
จดักำรจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ ผู้สัง่ซือ้โดยใช้หลกักำร “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตำมวนัท่ีได้รับค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือ 
ใบค ำสง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ดงันี ้ 

ก)    กรณีสัง่ซือ้ปกติ 

พิจำรณำตำมวนัที่สัง่ซือ้ และได้รับช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มตำมจ ำนวนแล้ว  
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ข)    กรณีสัง่ซือ้โดยกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุมำจำกกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และ/หรือกองทนุเปิด ไทย เทรเชอรี 
และ/หรือ กองทนุอื่นใด 

พิจำรณำตำมวนัท่ีได้รับใบค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และ/หรือ วนัท่ีระบใุนใบค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

อยำ่งไรก็ตำม ในกรณีที่มีกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมกนัในวนัเดียวกนั บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจดัสรรหน่วยลงทนุให้กบั  
ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตำมวิธีกำร ดงันี ้

1.     จดัสรรให้กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทกุรำย ตำมมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรจองซือ้หน่วยลงทนุตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร โดย
หำกผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุมำกกวำ่ 1 บญัชี บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรให้เพียงบญัชีเดียวเทำ่นัน้ 

2.     จดัสรรหน่วยลงทนุที่เหลือจำกกำรจดัสรรตำมข้อ 1 โดยจัดสรรเพิ่มเป็นจ ำนวนทวีคณูของ 1,000 บำท (หรือ 100 หน่วย) 
ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทกุรำย วนเป็นรอบไปเร่ือยๆ จนกวำ่จะครบตำมจ ำนวนเงินทนุของโครงกำรท่ีเสนอขำย 

3. ในกรณีที่มีหนว่ยลงทนุไม่เพียงพอต่อกำรจดัสรรให้กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในข้อ 2 ทกุรำยได้ บริษัทจดักำรจะใช้วิธีสุม่
รำยช่ือโดยคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อท ำกำรจดัสรรหนว่ยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ียงัไม่ได้รับกำรจดัสรรเต็มตำม
จ ำนวนที่จองซือ้ 

4.     ในกรณีที่มีผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ ำนวนมำก จนบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ทกุรำยตำมข้อ 1 ตำมมูลค่ำขัน้ต ่ำของกำรจองซือ้หน่วยลงทนุตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรได้ บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะ
จดัสรรให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยใช้วิธีสุม่รำยช่ือคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อท ำกำรจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้จองซือ้ที่
ได้รับเลอืกจำกกำรสุม่รำยช่ือตำมมลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรจองซือ้หนว่ยลงทนุตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร โดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้ง
ให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำ 

ทัง้นี ้ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนรับรองที่จะซือ้หน่วยลงทุนตำมจ ำนวนที่จองซือ้ หรือตำมจ ำนวนที่ได้รับกำรจัดสรร โดยไม่
เปลีย่นแปลงหรือเพิกถอนกำรจองซือ้หนว่ยลงทนุดงักลำ่ว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ไมไ่ด้รับกำรจดัสรร 
 
5.2.4.2 ในกรณีที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำเพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทนุ หรือของผู้ ถือหน่วยลงทุน
หรือช่ือเสยีงหรือควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำยของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรสงวนสทิธิที่จะระงบั / ยกเลิก / เลื่อนวนัสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุ และ/หรือสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุแต่บำงสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้  
ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำ  
 
5.2.4.3 ในกรณีที่จ ำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ ำนวนเงินที่บริษัทจัดกำรได้รับช ำระจำกผู้ซื อ้
หนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ตำมจ ำนวนเงินท่ีได้รับช ำระเป็นเกณฑ์ 
 
5.2.4.4 สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลงัจำกที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมูลกำรซือ้หน่วยลงทุนของ  
ผู้สัง่ซือ้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทำ่นัน้ 
 
5.2.5 กำรคืนเงินคำ่จองซือ้หนว่ยลงทนุ  
บริษัทจดักำรจะคืนเงินคำ่จองซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ในกรณีตำ่ง ๆ ภำยใต้เง่ือนไขที่ก ำหนดดงัตอ่ไปนี ้ 
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5.2.5.1 กรณีที่บริษัทจดักำรประสงค์จะยกเลกิกำรจดัตัง้กองทนุรวมที่อยู่ระหว่ำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัท
จดักำรสำมำรถยตุิกำรขำยหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมก่อนสิน้สดุระยะเวลำกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุดงักลำ่วได้ 

บริษัทจัดกำรจะรำยงำนให้ส ำนกังำนทรำบกำรยุติกำรขำยหน่วยลงทนุตำมวรรคหนึ่งภำยใน 7 วนันบัแต่วนัที่ยตุิกำรขำย
หนว่ยลงทนุนัน้ และให้กำรอนมุตัิให้จดัตัง้และจดักำรกองทนุรวมนัน้สิน้สดุลงในวนัท่ีแจ้งให้ส ำนกังำนทรำบ 

บริษัทจดักำรจะคืนเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จำกเงินที่ได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนตำมสดัสว่นของเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุน ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่กำรอนมุตัิให้จัดตัง้และจดักำร
กองทนุรวมสิน้สดุลงตำมวรรคสอง และหำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไมส่ำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในก ำหนดเวลำ
ดงักลำ่วได้อนัเนื่องจำกควำมผิดของบริษัทจดักำรกองทนุรวมเอง ให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำ
ร้อยละเจ็ดคร่ึงตอ่ปีนบัแตว่นัท่ีครบก ำหนดเวลำนัน้จนถึงวนัท่ีบริษัทจดักำรกองทนุรวมช ำระเงินคำ่จองซือ้จนครบถ้วน 
 
5.2.5.2 กรณีที่บริษัทจดักำรต้องยตุิโครงกำรหลงัจำกสิน้สดุระยะเวลำกำรเสนอขำย ตำมกรณีดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ในกรณีที่ไมส่ำมำรถจ ำหนำ่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ประชำชนได้ถึง 35 รำย  

(2) ในกรณีที่มีกำรจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกวำ่หนึง่ในสำมของจ ำนวนหนว่ยลงทนุ
ที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด เว้นแตเ่ข้ำข้อยกเว้นตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรจัดส่งเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทุนคืนพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ที่ เกิดขึน้จำกเงินที่ได้รับจำกกำร
จ ำหนำ่ยหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ภำยใน 1 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกตำม
สดัสว่นของเงินคำ่จองซือ้หนว่ยลงทนุ และหำกบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในก ำหนดเวลำดงักลำ่ว
ได้อนัเนื่องจำกควำมผิดพลำดของบริษัทจดักำรเอง บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำที่คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ประกำศก ำหนด โดยเร่ิมนบัตัง้แตว่นัท่ีครบก ำหนดเวลำนัน้ จนถึงวนัที่บริษัทจดักำรช ำระเงินค่ำจองซือ้
จนครบถ้วน ทัง้นี ้เว้นแตส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะพิจำรณำผอ่นผนั สัง่กำรเป็นอยำ่งอื่น  
 
5.2.5.3 ในกรณีที่บริษัทจดักำรใช้สิทธิที่จะยตุิโครงกำรหลงัจำกสิน้สดุระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก ตำมที่
ระบไุว้ในข้อ 1.9 “เง่ือนไข (อำยโุครงกำร)” หรือกรณีอื่นใดนอกเหนือจำกข้อ 5.2.5.1 – 5.2.5.2 ข้ำงต้น 

บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรจัดส่งเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทุนคืนพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จำกเงินที่ได้รับจำกกำร
จ ำหน่ำยหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนภำยใน 1 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน
ครัง้แรกตำมสดัส่วนของเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทุน  และหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยใน
ก ำหนดเวลำดังกล่ำวได้อันเนื่องจำกควำมผิดพลำดของบริษัทจัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะช ำระดอกเบีย้ในอัตรำที่
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ประกำศก ำหนด โดยเร่ิมนบัตัง้แต่วนัที่ครบก ำหนดเวลำนัน้ จนถึงวนัที่
บริษัทจดักำรช ำระเงินคำ่จองซือ้จนครบถ้วน ทัง้นี ้เว้นแตส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะพิจำรณำผอ่นผนั สัง่กำรเป็นอยำ่งอื่น 
 
5.2.6 เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี  
เอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชีมีดงันี ้เว้นแตบ่ริษัทจดักำรยินยอมผอ่นผนัให้เป็นกรณีไป : (บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำร
พิจำรณำจำกเอกสำรหลกัฐำนอื่นๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตำมที่เห็นสมควร)  
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5.2.6.1    กรณีบคุคลธรรมดำ 

(1)  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

(2)  ส ำเนำหนงัสอืเดินทำง พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง (เฉพำะกรณีบคุคลตำ่งด้ำว) 

(3)   ส ำเนำสมดุเงินฝำกที่มีช่ือและเลขที่บญัชี พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

หรือเอกสำรอื่นใดที่บริษัทจดักำรอำจก ำหนดเพิ่มเติม/ทดแทน 
 
5.2.6.2   กรณีนิติบคุคล 

(1)   ส ำเนำหนงัสอืรับรองกระทรวงพำณิชย์ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำม 

(2)   ส ำเนำหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของบริษัท ส ำเนำบตัรประจ ำตวัผู้ เสยีภำษีอำกร พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง
โดยผู้มีอ ำนำจลงนำม 

(3)   ส ำเนำบญัชีรำยช่ือผู้ ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) ในกรณีบริษัทจ ำกดั หรือหลกัฐำนอื่นที่แสดงรำยช่ือผู้ เป็นหุ้นสว่นหรือผู้ เป็น
เจ้ำของนิติบคุคล ทัง้นี ้ตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำม 

(4)   ตวัอยำ่งลำยมือช่ือของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขกำรลงนำม 

(5)   ส ำเนำบตัรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล 

(6)   ส ำเนำหนงัสอืรับรองของบริษัท หนงัสอืมอบอ ำนำจ ประกำศ ค ำสัง่ ระเบียบภำยใน หรือเอกสำรหลกัฐำนในกำรแต่งตัง้
บคุคลผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลนัน้ๆ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำม 

(7)   ส ำเนำหนังสือมอบอ ำนำจกระท ำกำร ส ำหรับกรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจให้ผู้ อื่นกระท ำกำ รแทน พร้อมส ำเนำบัตร
ประชำชนผู้มอบอ ำนำจและผู้ รับมอบอ ำนำจ อนึง่หำกหนงัสอืมอบอ ำนำจเป็นฉบบัส ำเนำ ฉบบัส ำเนำดงักลำ่วจะต้องลงนำม
รับรองโดยผู้มอบอ ำนำจด้วย 

(8)    ส ำเนำสมดุเงินฝำกที่มีช่ือและเลขที่บญัชี พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำม 

หรือเอกสำรอื่นใดที่บริษัทจดักำรอำจก ำหนดเพิ่มเติม 
 
5.2.6.3   กรณีเป็นบุคคล และ/หรือนิติบุคคลประเภทอื่น ๆ เช่น คณะบุคคล ห้ำงหุ้ นส่วนไม่จดทะเบียนนิติบุคคลที่มี
กฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ หรือองค์กรอิสระ ฯลฯ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรขอเอกสำรอื่นใดเพิ่มเติม /ทดแทน ตำมที่
เห็นสมควร 
 
5.2.7 เง่ือนไขกำรซือ้หนว่ยลงทนุ  
5.2.7.1  บริษัทจดักำรถือวำ่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ท ำกำรศึกษำ เข้ำใจและยินดีที่จะปฏิบตัิตำม
เง่ือนไขตำ่งๆ ท่ีได้ระบไุว้ในคูม่ือกำรใช้บริกำร โครงกำรจดักำรกองทนุ และ/หรือหนงัสอืชีช้วนนีแ้ล้ว  
 
5.2.7.2  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ท ำกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และได้ช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุเต็มตำมจ ำนวนแล้ว จะเพิก
ถอนกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือขอคืนเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนมุตัิจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ 
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5.2.7.3    สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีมีถ่ินฐำนอยูใ่นต่ำงประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภำระในเร่ืองของข้อก ำหนด กฎระเบียบ และภำษี
ตำ่งๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบักำรลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุเอง 
 
5.2.7.4    บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบั กำรสัง่ซือ้ กำรจดัสรร และ/หรือกำรโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ US Person 
 
5.2.7.5 บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงบักำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ทัง้หมดหรือบำงสว่น และ/หรือปฏิเสธ
ที่จะให้ค ำแนะน ำกำรลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี:้-  

(1)   กรณีที่กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยรำยใดรำยหนึง่ อำจมีผลท ำให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุรำยนัน้ ๆ ถือหน่วยลงทนุ
มำกกวำ่ร้อยละ 5.0 ของมลูคำ่หนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด 

(2)   กรณีที่กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลท ำให้จ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่ำจ ำนวนเงินทุนของโครงกำรตำม  
ที่ได้รับอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.    

(3)   กรณีเอกสำรหรือข้อมลูประกอบกำรซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรได้รับจำกผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตำมควำม
เป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วน 

(4)   กรณีเอกสำรหรือข้อมลูประกอบกำรซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรได้รับจำกผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตำมควำม
เป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทัง้ตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก .ล.ต. และ/หรือตำมข้อก ำหนดของ 
บริษัทจดักำร อำทิเช่น ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุปฏิเสธที่จะให้ข้อมลูหรือให้ข้อมลูที่ไม่ครบถ้วน เพื่อประกอบกำรให้ค ำแนะน ำที่
สอดรับกบัระดบัควำมเสีย่งของกองทนุรวม และ/หรือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุประสงค์จะลงทนุในกองทนุที่มีระดบัควำมเสี่ยงสงู
กว่ำระดบัควำมเสี่ยงที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้ค ำยืนยนัรับทรำบถึงระดบั
ควำมเสี่ยงที่เพิ่มขึน้จำกกำรลงทุนในกองทุนดังกล่ำว และ/หรือกรณีที่ผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้น ำส่งเอกสำรหลกัฐำน
ประกอบกำรซือ้หนว่ยตำมที่ก ำหนด เป็นต้น 

(5)   กรณีที่มีเหตอุนัควรสงสยัว่ำผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง/เก่ียวเนื่อง/เก่ียวพนั
กบัผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เป็นบคุคลที่มีควำมเก่ียวข้อง/เก่ียวเนื่อง/เก่ียวพนักบักำรฟอกเงินหรือกำร
ก่อกำรร้ำย หรืออยูร่ะหว่ำงถกูกลำ่วโทษ/สอบสวน/ติดตำม/ต้องสงสยั/ถกูด ำเนินคดี และ/หรือ เป็นบคุคลที่มีช่ืออยู่ในบญัชี
รำยช่ือผู้กระท ำผิด (Black List) จำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือเจ้ำหน้ำที่ขององค์กรก ำกบัดแูลที่เก่ียวข้องในเร่ืองดงักลำ่ว   

(6)   บริษัทจดักำรอำจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ซือ้ และ/หรือกำรจดัสรรหน่วยลงทนุในบำงกรณีตำมที่บริษัทจดักำร
เห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจดักำรเห็นว่ำเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกรณีที่กำรสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุอำจก่อให้เกิดปัญหำในกำรบริหำรกองทนุหรือก่อให้เกิดผลเสียหำยแก่กองทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรรักษำ
ผลประโยชน์โดยรวมของกองทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุน และช่ือเสียงหรือควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำยในอนำคตของบริษัท
จดักำรเป็นหลกั  

(7)   บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ซือ้ และ/หรือกำรจดัสรรหนว่ยลงทนุทัง้หมดทกุรำยกำรและยกเลกิกำรขำย
หนว่ยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรกนีห้ำกคำดกำรณ์ได้วำ่ กำรจดัตัง้และ/หรือกำรลงทนุของกองทนุ ณ ขณะนัน้ๆ ไม่
เหมำะสม และ/หรือไม่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อนกัลงทนุ โดยบริษัทจดักำรอำจยกเลิกกำรจดัตัง้กองทนุและคืนเงินค่ำจอง
ซือ้ให้กบันกัลงทนุโดยเร็ว  
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เง่ือนไขอื่น : 

เง่ือนไขอื่นๆ ของข้อ 5 “กำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก” 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 5 “กำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก” ตำมหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขที่บริษัทจดักำรก ำหนด และเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่ำเป็นกำร
แก้ไขโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วนัท ำกำรก่อนวนัเร่ิมให้บริกำร โดยจะติด
ประกำศ ณ สถำนท่ีท ำกำรของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) 
 
6.  กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้แรก :  

6.1.  ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

 บริษัทจดักำร        ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
 Internet   Telephone-Banking  
 บริกำรซือ้ผำ่นเจ้ำหน้ำที่ทำงโทรศพัท์ (Mutual Fund by phone) 
 บริกำรกำรลงทนุตำมแผนกำรลงทนุอตัโนมตัิ (Regular Saving Plan) 
 
6.2.  รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

6.2.1 วนัเวลำท ำกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก  
ทุกวันท ำกำร  ระหว่ำงเวลำ......................ถงึ.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชีช้วน) 

ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะเปิดให้สำมำรถสง่ค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรกตัง้แต่วนัที่ 17 เมษำยน 2555 
เป็นต้นไป  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถท ำรำยกำรซือ้/ขำยคืน/สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ ระหวำ่งเวลำเปิดท ำกำรธนำคำรพำณิชย์ ทัง้นี ้กำร
ท ำรำยกำรภำยในเวลำที่ก ำหนดใด ให้ถือเป็นรำยกำรของวนัท ำกำรนัน้ ทัง้นี ้กำรท ำรำยกำรภำยหลงัเวลำที่ก ำหนด จะถือ
เป็นรำยกำรของวนัท ำกำรถดัไป  

บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมลู และเวลำกำรท ำรำยกำรของผู้ ถือหน่วยลงทุน ภำยใต้หลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่
บริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนอ้ำงอิงเทำ่นัน้ 

อนึง่ บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลง/แก้ไข/ขยำย/เพิ่ม/ลด วนั เวลำ วิธีกำร หรือ หยดุ/เลื่อนกำรสง่ค ำสัง่ซือ้/ขำยคืน/ 
สบัเปลีย่น และ/หรือกำรสง่ค ำสัง่ซือ้/ขำยคืน/สบัเปลีย่นลว่งหน้ำเป็นกำรชัว่ครำว/ถำวร ซึง่หำกเป็นกรณีที่บริษัทจัดกำรทรำบ
หรือรู้เหตลุว่งหน้ำ บริษัทจดักำรจะประกำศให้ผู้ ถือหน่วยทรำบไม่น้อยกว่ำ 3 วนัท ำกำรก่อนมีกำรปรับเปลี่ยน อย่ำงไรก็ดี 
หำกเป็นกรณีไม่ทรำบล่วงหน้ำ อำทิเช่น เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ หรือเกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง หรือ
สถำนกำรณ์กำรลงทนุไมเ่หมำะสม เป็นต้น บริษัทจดักำรจะประกำศให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบโดยเร็วที่สดุ โดยประกำศไว้ ณ 
สถำนท่ีท ำกำรของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี)  
 
6.2.2   วิธีกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และรำคำขำยหนว่ยลงทนุ 
6.2.2.1   กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุครัง้แรก 
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ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ียงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดักำร จะต้องเปิดบญัชีกองทนุ และ/
หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยต้องมีเอกสำรตำมข้อ 6.2.6 “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” แนบ และจะต้องกรอก
รำยละเอียดในใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และใบค ำขอใช้บริกำรอื่นๆ ให้ครบถ้วนชดัเจน 
 
6.2.2.2   มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
- ไมก่ ำหนด - 
ทัง้นี ้กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้ป็นครัง้แรก ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้เป็นมลูค่ำไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท (สองพนับำท) 
หรือตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนดเป็นอยำ่งอื่น 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะลดหย่อน หรือยกเว้นมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจ
ของบริษัทจัดกำร โดยบริษัทจดักำรจะประกำศให้ผู้ลงทุนทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ณ สถำนที่ท ำกำรของ
บริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) 
(1)    รำคำขำยหนว่ยลงทนุ  

รำคำขำยหนว่ยลงทนุ =     มลูคำ่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท ำกำรขำยหนว่ยลงทนุ 

บวกด้วย  สว่นตำ่งคำ่ขำยหนว่ยลงทนุ (Subscription Spread) (ถ้ำมี)  

บวกด้วย คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee) (ถ้ำมี)  

กำรก ำหนดรำคำหน่วยลงทุนที่เสนอขำยหลงัจำกที่มีกำรปิดกำรเสนอขำยครัง้แรกไปแล้ว บริษัทจดักำรจะใช้มูลค่ำหน่วย
ลงทนุ ณ สิน้วนัท ำกำรขำยหนว่ยลงทนุ เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำขำยและจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผู้ซือ้จะได้รับ ซึ่งจะเป็น
มลูคำ่หนว่ยลงทนุ และรำคำขำยหนว่ยลงทนุท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(2)   วิธีกำรขอรับหนงัสอืชีช้วน ใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ 

ผู้สนใจลงทนุสำมำรถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงกำร และ/หรือหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส ำคญั และ/หรือ
ใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือเอกสำรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ได้โดยผ่ำนบริษัทจดักำร หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจดักำร (www.uobam.co.th) หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) ทัง้นี ้ตำมวนัและเวลำท ำกำร
ของบริษัทจดักำร และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) และ/หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนด 
 
6.2.2.3   กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นช่องทำงที่บริษัทจดักำรก ำหนด 
ผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดกำร หรือส ำนักงำนและสำขำของผู้ สนับสนุนกำรขำยหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ำมี) ส ำหรับมลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ และจ ำนวนเงินสงูสดุตอ่ครัง้ในกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ให้เป็นไปตำมที่ระบุ
ไว้ในหนงัสอืชีช้วน และ/หรือคู่มือกำรใช้บริกำรของแต่ละระบบ และ/หรือตำมที่บริษัทจดักำรประกำศก ำหนดเพิ่มเติม ทัง้นี ้
กำรท ำรำยกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสำมำรถติดต่อด้วยตนเองได้ที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) และ/หรือสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือทำงไปรษณีย์ หรือเคร่ืองโทรสำร หรือวิธี
อื่นใด ที่บริษัทจดักำรประกำศก ำหนด อำทิเช่น 
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-   ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผำ่น www.uobam.co.th หรือ 

-   ช ำระเงินผำ่นระบบ Bill Payment ของธนำคำรพำณิชย์ผำ่น 2 ช่องทำงหลกั คือ ผำ่นเคำน์เตอร์ธนำคำรพำณิชย์ และผำ่น
ช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์กิง้ (Telephone Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ (Internet 
Banking) หรือ 

-   บริกำรกำรลงทนุตำมแผนกำรลงทนุอตัโนมตัิ (Regular Saving Plan) หรือ 

-   บริกำรซือ้ผำ่นเจ้ำหน้ำที่ทำงโทรศพัท์  

ซึ่งวิธีกำรหรือช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุดงักลำ่วข้ำงต้น บริษัทจดักำรอำจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริกำรครบทุก
ช่องทำง ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสำมำรถสอบถำมเพิ่มเติม และขอคูม่ือกำรใช้บริกำรของแตล่ะระบบได้ที่บริษัทจดักำร และ/หรือ
สถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) ทัง้นี ้ผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสำมำรถศึกษำ
รำยละเอียด ข้อก ำหนด และเง่ือนไขต่ำงๆ ของแต่ละระบบได้จำกคู่มือกำรใช้บริกำร และ /หรือที่บริษัทจดักำรได้ประกำศ
เพิ่มเติม เช่น ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ต้องกำรใช้บริกำรในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบญัชีกองทนุหรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
มำก่อน และ/หรือได้รับอนมุตัิกำรขอใช้บริกำร และ/หรือกำรขอหกับญัชีเงินฝำกอตัโนมตัิของธนำคำรพำณิชย์  

บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุกำรให้บริกำร และ/หรือปรับลด วิธีกำรหรือช่องทำงดงักลำ่ว ซึ่ง
จะเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแก้ไขโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะแจ้ง
ให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำรก่อนวนัเร่ิม / หยดุกำรให้บริกำร ทัง้นี ้จะติดประกำศ ณ สถำนที่ท ำกำรของ
บริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) 
 
6.2.3   กำรรับช ำระ และกำรเก็บรักษำเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทุน  
6.2.3.1   ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสำมำรถช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดกำร หรือผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน  
(ถ้ำมี) หรือช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบ Bill Payment ของธนำคำรพำณิชย์ ซึ่งสำมำรถช ำระผ่ำน 2 ช่องทำงหลกั 
คือ ผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำรพำณิชย์ และผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์กิง้ (Telephone 
Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ (Internet Banking) หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดักำรประกำศก ำหนด โดยวิธีกำรให้เป็นไป
ตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในคูม่ือกำรใช้บริกำร 
 
6.2.3.2   ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องช ำระเงินค่ำซือ้ครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่สัง่ซือ้ โดยช ำระเป็นเงินสด เช็ค ดรำฟต์ ค ำสัง่หกั
บญัชีธนำคำร ช ำระผ่ำนบตัรเครดิต หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดักำรยอมรับ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัที่ตำมวนัที่ที่สัง่ซือ้และขีด
คร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยเพื่อบญัชีเงินฝำกประเภทกระแสรำยวนัที่บริษัทจดักำรเปิดไว้เพื่อกำรนี ้โดยระบช่ืุอ ที่อยู่ และหมำยเลข
โทรศพัท์ของผู้สัง่ซือ้ลงบนด้ำนหลงัของเช็คเพื่อควำมสะดวกในกำรติดตอ่และเพื่อผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
6.2.3.3 ในกำรช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องช ำระคำ่หนว่ยลงทนุด้วยเงินจนเต็มค่ำ จะหกักลบลบ
หนีก้บับริษัทจดักำรไมไ่ด้ เว้นแตผู่้ ถือหนว่ยลงทนุขำยคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหนึง่เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม
อื่นที่บริษัทจดักำรเป็นผู้ รับผิดชอบด ำเนินกำรหรือกองทนุรวมเดียวกนั บริษัทจดักำรอำจด ำเนินกำรให้มีกำรหกักลบลบกนัก็ได้  
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6.2.3.4 ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุช ำระคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วยวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด เช่น  

-      เช็ค ดรำฟต์ หรือผำ่นบตัรเครดิต บริษัทจดักำรจะถือวำ่วนัท่ีระบใุนใบค ำสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือวนัที่บริษัทจดักำร
ได้รับรำยงำนกำรซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุจำกผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) เป็นวนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทุน โดย
บริษัทจดักำรจะต้องทรำบผลกำรเรียกเก็บเงินได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

ในกรณีที่เช็ค ดรำฟต์ หรือกำรช ำระผำ่นบตัรเครดิตดงักลำ่วไมส่ำมำรถเรียกเก็บเงินได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด บริษัทจดักำร
ขอสงวนสทิธิที่จะระงบั และ/หรือยกเลกิ และ/หรือเลือ่นวนัสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไปเป็นวนัเดียวกนักบัวนัท่ีเรียกเก็บเงินได้   

-      กรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุมำจำกกองทนุเปิด ภำยใต้กำรบริหำรจดักำร (กองทุนต้นทำง) 
มำเข้ำกองทนุเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล (กองทนุปลำยทำง) (กรณีเปิดให้บริกำร) บริษัทจดักำรจะถือว่ำวนัที่ระบใุนใบ
ค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเป็นวนัท่ีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และบริษัทจดักำรจะน ำเงินคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุต้นทำง
มำช ำระคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดนี ้ภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีที่ระบใุนใบค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
 
6.2.3.5 บริษัทจดักำรจะน ำเงินท่ีได้รับจำกกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเก็บรักษำไว้ในบญัชีเงินฝำกที่บริษัทจดักำรเปิดไว้เพื่อกำร
นี ้ซึง่ดอกผล (ถ้ำมี) ในช่วงดงักลำ่วทัง้หมดจะน ำเข้ำเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 
 
6.2.4   กำรจดัสรรหนว่ยลงทนุ 
6.2.4.1   กำรเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ขำยได้แล้วจะท ำในวนัท ำกำรถัดจำกวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุจ ำนวนนัน้  โดย
บริษัทจดักำรจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตำมที่สัง่ซือ้ และได้ช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มตำมจ ำนวนแล้ว  
อนึง่ ในกรณีที่จ ำนวนเงินท่ีระบไุว้ในใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจ ำนวนเงินที่บริษัทจดักำรได้รับช ำระบริษัทจดักำรจะ
จดัสรรหนว่ยลงทนุให้ตำมจ ำนวนเงินท่ีได้รับช ำระเป็นเกณฑ์  

ยกเว้น :-  
-      ในกรณีที่กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลท ำให้จ ำนวนหนว่ยลงทนุของกองทนุ เกินกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุของโครงกำร
จัดกำรกองทุนที่ได้รับอนุมตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ในกรณีดงักล่ำวบริษัท
จดักำรจะจดัสรรตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทนุที่สำมำรถจดัสรรได้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยบริษัทจดักำรจะจดัสรรหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยใช้หลกักำร “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตำมวนัท่ีได้รับกำรสัง่ซือ้และเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มตำมจ ำนวน  

อยำ่งไรก็ตำม ในกรณีที่มีกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมกนัในวนัเดียวกนั บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจดัสรรหน่วยลงทนุให้กบั  
ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตำมวิธีกำร ดงันี ้

1.     จดัสรรให้กบัผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทกุรำย ตำมมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรจองซือ้หน่วยลงทนุตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร โดย
หำกผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุมำกกวำ่ 1 บญัชี บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรให้เพียงบญัชีเดียวเทำ่นัน้ 

2.     จดัสรรหน่วยลงทนุที่เหลือจำกกำรจดัสรรตำมข้อ 1 โดยจดัสรรเพิ่มเป็นจ ำนวนทวีคณูของ 1,000 บำท (หรือ 100 หน่วย) 
ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทกุรำย วนเป็นรอบไปเร่ือยๆ จนกวำ่จะครบตำมจ ำนวนเงินทนุของโครงกำรท่ีเสนอขำย 

3. ในกรณีที่มีหนว่ยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่กำรจดัสรรให้กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในข้อ 2 ทกุรำยได้ บริษัทจดักำรจะใช้วิธีสุม่
รำยช่ือโดยคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อท ำกำรจดัสรรหนว่ยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ียงัไม่ได้รับกำรจดัสรรเต็มตำม
จ ำนวนที่จองซือ้ 
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4.     ในกรณีที่มีผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ ำนวนมำก จนบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
ทกุรำยตำมข้อ 1 ตำมมูลค่ำขัน้ต ่ำของกำรจองซือ้หน่วยลงทนุตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรได้ บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะ
จดัสรรให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยใช้วิธีสุ่มรำยช่ือคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อท ำกำรจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้จองซือ้ 
ที่ได้รับเลือกจำกกำรสุ่มรำยช่ือตำมมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรจองซือ้หน่วยลงทนุตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร โดยไม่จ ำเป็นต้อง
แจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำ 

ทัง้นี ้ ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนรับรองที่จะซือ้หน่วยลงทุนตำมจ ำนวนที่จองซือ้ หรือตำมจ ำนวนที่ได้รับกำรจัดสรร โดยไม่
เปลีย่นแปลงหรือเพิกถอนกำรจองซือ้หนว่ยลงทนุดงักลำ่ว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ไมไ่ด้รับกำรจดัสรร 
 
6.2.4.2 ในกรณีที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำเพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทนุ หรือของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
หรือช่ือเสยีงหรือควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำยของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุ
แตบ่ำงสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจ่ ำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซือ้หนว่ยทรำบลว่งหน้ำ  
 
6.2.4.3 ในกรณีที่จ ำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ ำนวนเงินที่บริษัทจัดกำรได้รับช ำระจำกผู้ซือ้
หนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ตำมจ ำนวนเงินท่ีได้รับช ำระเป็นเกณฑ์ 
 
6.2.4.4  สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจำกนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูกำรซือ้หนว่ยลงทนุของผู้สัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทำ่นัน้  
 
6.2.5 กำรคืนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ  
บริษัทจดักำรจะคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุสว่นที่ไม่ได้รับกำรจดัสรรโดยไม่มีดอกเบีย้เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ำย เฉพำะผู้สัง่ซือ้ 
ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ภำยใน 1 เดือนนบัแต่วนัท ำกำรขำยหน่วยลงทนุ ตำมสดัสว่นของเงินค่ำซือ้หน่วย ลงทนุ อนึ่ง ส ำหรับดอกเบีย้
และหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จำกเงินท่ีได้รับจำกกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี) บริษัทจดักำรจะน ำรวมเข้ำเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุ 
 
6.2.6   เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี  
เอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชีมีดงันี ้เว้นแตบ่ริษัทจดักำรยินยอมผ่อนผนัให้เป็นกรณีไป: (บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำร
พิจำรณำจำกเอกสำรหลกัฐำนอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตำมที่เห็นสมควร)  
 
6.2.6.1  กรณีบคุคลธรรมดำ 

(1)   ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

(2)   ส ำเนำหนงัสอืเดินทำง พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง (เฉพำะกรณีบคุคลตำ่งด้ำว) 

(3)   ส ำเนำสมดุเงินฝำกที่มีช่ือและเลขที่บญัชี พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

หรือเอกสำรอื่นใดที่บริษัทจดักำรอำจก ำหนดเพิ่มเติม/ทดแทน 
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6.2.6.2  กรณีนิติบคุคล 

(1)  ส ำเนำหนงัสอืรับรองกระทรวงพำณิชย์ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำม 

(2)   ส ำเนำหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของบริษัท ส ำเนำบัตรประจ ำตัวผู้ เสียภำษีอำกร พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำ
ถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำม 

(3)   ส ำเนำบญัชีรำยช่ือผู้ ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) ในกรณีบริษัทจ ำกดั หรือหลกัฐำนอื่นที่แสดงรำยช่ือผู้ เป็นหุ้นสว่นหรือผู้ เป็น
เจ้ำของนิติบคุคล ทัง้นี ้ตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำม 

(4)   ตวัอยำ่งลำยมือช่ือของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขกำรลงนำม 

(5)   ส ำเนำบตัรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล 

(6)   ส ำเนำหนงัสือรับรองของบริษัท หนงัสือมอบอ ำนำจ ประกำศ ค ำสัง่ ระเบียบภำยใน หรือเอกสำรหลกัฐำนในกำร
แตง่ตัง้บคุคลผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลนัน้ๆ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำม 

(7)   ส ำเนำหนังสือมอบอ ำนำจกระท ำกำร ส ำหรับกรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจให้ผู้ อื่นกระท ำกำรแทน พร้อมส ำเนำบัตร
ประชำชนผู้มอบอ ำนำจและผู้ รับมอบอ ำนำจ อนึง่หำกหนงัสอืมอบอ ำนำจเป็นฉบบัส ำเนำ ฉบบัส ำเนำดงักลำ่วจะต้องลงนำม
รับรองโดยผู้มอบอ ำนำจด้วย 

(8)   ส ำเนำสมดุเงินฝำกที่มีช่ือและเลขที่บญัชี พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำม 

หรือเอกสำรอื่นใดที่บริษัทจดักำรอำจก ำหนดเพิ่มเติม 
 
6.2.6.3  กรณีเป็นบคุคล และ/หรือนิติบคุคลประเภทอื่นๆ เช่น คณะบคุคล ห้ำงหุ้นสว่นไมจ่ดทะเบียนนิติบคุคลที่มีกฎหมำย
เฉพำะจดัตัง้ขึน้ หรือองค์กรอิสระ ฯลฯ บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรขอเอกสำรอื่นใดเพิ่มเติม/ทดแทน ตำมที่เห็นสมควร 
 
6.2.7   เง่ือนไขกำรซือ้หนว่ยลงทนุ  

6.2.7.1  บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ท ำกำรศึกษำ และยินดีที่จะปฏิบัติตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ใน
โครงกำร และ/หรือหนงัสอืชีช้วนแล้ว  
 
6.2.7.2 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ท ำกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และได้ช ำระเงินค่ำซื อ้หน่วยลงทนุเต็มตำมจ ำนวนแล้ว จะเพิก
ถอนกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือขอคืนเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนมุตัิจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ 
 
6.2.7.3 ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีมีถ่ินฐำนอยูใ่นตำ่งประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภำระในเร่ืองของข้อก ำหนด กฎระเบียบ และภำษี
ตำ่งๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบักำรลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุเอง 
 
6.2.7.4 บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบั กำรสัง่ซือ้ กำรจดัสรร และ/หรือกำรโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ US Person 
 
6.2.7.5 บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงบักำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้หมดหรือบำงสว่น และ/หรือปฏิเสธ
ที่จะให้ค ำแนะน ำกำรลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้:- 
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(1)    กรณีที่กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยรำยใดรำยหนึง่ อำจมีผลท ำให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุรำยนัน้ ๆ ถือหนว่ยลงทนุ
มำกกวำ่ร้อยละ 5.0 ของมลูคำ่หนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด 

(2)    กรณีที่กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลท ำให้จ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่ำจ ำนวนเงินทุนของโครงกำรตำม  
ที่ได้รับอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.    

(3)    กรณีเอกสำรหรือข้อมลูประกอบกำรซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรได้รับจำกผู้สั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตำมควำม
เป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วน 

(4)    กรณีเอกสำรหรือข้อมลูประกอบกำรซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรได้รับจำกผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตำมควำม
เป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทัง้ตำมข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือตำมข้อก ำหนดของบริษัท
จดักำร อำทิเช่น ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุปฏิเสธที่จะให้ข้อมลูหรือให้ข้อมลูที่ไม่ครบถ้วน เพื่อประกอบกำรให้ค ำแนะน ำที่สอดรับ
กบัระดบัควำมเสี่ยงของกองทุนรวม และ/หรือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนประสงค์จะลงทุนในกองทุนที่มีระดบัควำมเสี่ยงสงูกว่ำ
ระดบัควำมเสี่ยงที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุยอมรับได้ และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ยินยอม/ไม่ให้ค ำยืนยนัรับทรำบถึงระดบัควำม
เสีย่งที่เพิ่มขึน้จำกกำรลงทนุในกองทนุดงักลำ่ว และ/หรือกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้น ำสง่เอกสำรหลกัฐำนประกอบกำร
ซือ้หนว่ยตำมที่ก ำหนด เป็นต้น 

(5)    กรณีที่มีเหตอุนัควรสงสยัวำ่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง/เก่ียวเนื่อง/เก่ียวพนั
กบัผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เป็นบคุคลที่มีควำมเก่ียวข้อง/เก่ียวเนื่อง/เก่ียวพนักบักำรฟอกเงินหรือกำร
ก่อกำรร้ำย หรืออยูร่ะหว่ำงถกูกลำ่วโทษ/สอบสวน/ติดตำม/ต้องสงสยั/ถกูด ำเนินคดี และ/หรือ เป็นบคุคลที่มีช่ืออยู่ในบญัชี
รำยช่ือผู้กระท ำผิด (Black List) จำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือเจ้ำหน้ำที่ขององค์กรก ำกบัดแูลที่เก่ียวข้องในเร่ืองดงักลำ่ว 

(6)    กรณีที่ปรำกฏเหตกุำรณ์ตำมข้อ 10. “กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วย ลงทนุ” ข้อ 
11. “กำรไมข่ำยหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้หรือ ค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ” ข้อ 12. “กำรหยดุขำยหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทุน” หรือข้อ 16 “วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มูลค่ำหน่วย
ลงทนุ และรำคำหนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มลูคำ่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง”  
(7)    บริษัทจดักำรอำจขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ซือ้ และ/หรือกำรจดัสรรหน่วยลงทนุในบำงกรณีตำมที่บริษัทจดักำร
เห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจดักำรเห็นว่ำเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกรณีที่กำรสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุอำจก่อให้เกิดปัญหำในกำรบริหำรกองทนุหรือก่อให้เกิดผลเสียหำยแก่กองทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรรักษำ
ผลประโยชน์โดยรวมของกองทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุน และ ช่ือเสียงหรือควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำยในอนำคตของบริษัท
จดักำรเป็นหลกั  

(8)    บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ซือ้ และ/หรือกำรจดัสรรหน่วยลงทนุทัง้หมดทกุรำยกำรและยกเลิกกำร
ขำยหนว่ยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรกนีห้ำกคำดกำรณ์ได้วำ่ กำรจดัตัง้และ/หรือกำรลงทนุของกองทนุ ณ ขณะนัน้ๆ 
ไมเ่หมำะสม และ/หรือไมเ่ป็นประโยชน์โดยรวมตอ่นกัลงทนุ โดยบริษัทจดักำรอำจยกเลกิกำรจดัตัง้กองทนุและคืนเงินคำ่จอง
ซือ้ให้กบันกัลงทนุโดยเร็ว  
 
6.2.7.6  กรณีที่กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดมีจ ำนวนเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบักำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่
ซือ้หน่วยลงทุนเกินข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้ำข้อยกเว้นตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุในกองทุนรวมและหน้ำที่ของบริษัทจดักำร 
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เง่ือนไขอื่น : 

เง่ือนไขอื่น ๆ ของข้อ  6. “กำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก” 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 6. “กำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก” ตำม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่บริษัทจดักำรก ำหนด และเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่ำ
เป็นกำรแก้ไขโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำรก่อนวนัเร่ิมให้บริกำร โดยจะ
ติดประกำศ ณ สถำนที่ท ำกำรของบริษัทจัดกำรและผู้ สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) ทัง้นี ้กำรปรับปรุง แก้ไข  
และ/หรือเพิ่มเติมดงักลำ่วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 
 
7.  กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
7.1.  ช่องทำงกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  
   บริษัทจดักำร                                 ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
   Internet     บริกำรขำยผำ่นเจ้ำหน้ำที่ทำงโทรศพัท์ (Mutual Fund by phone) 
   บริกำรกำรลงทนุตำมแผนกำรลงทนุอตัโนมตัิ (Regular Saving Plan)  
 
7.2.  รำยละเอียดช่องทำงกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม :  
- ไมม่ี – 
 
7.3.  วิธีกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  
-  รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบปกติ 
 
7.4.  รำยละเอียดวิธีกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม :  
วิธีกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  

7.4.1   กำรสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องกรอกรำยละเอียดในใบค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ และเอกสำรอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ให้ครบถ้วนชดัเจน 
 
7.4.2   มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ 
ไมก่ ำหนด 
 
7.4.3 รำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
รำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ =    มลูคำ่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท ำกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
หกัด้วย   สว่นตำ่งคำ่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Redemption Spread) (ถ้ำมี) 
หกัด้วย   คำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Back-end Fee) (ถ้ำมี)  

บริษัทจดักำรจะใช้มลูค่ำหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท ำกำรที่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำรับซือ้คืน โดย
มลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ต้องเป็นมลูคำ่และรำคำที่ได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
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7.4.4   กำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผำ่นช่องทำงที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีต้องกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุสำมำรถติดตอ่ขอรับใบค ำสัง่ขำยคืนและขำยคืนหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำร 
หรือส ำนกังำนและสำขำของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) ส ำหรับมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืน และจ ำนวนเงิน
สงูสดุต่อครัง้ในกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนงัสือชีช้วน และ /หรือคู่มือกำรใช้บริกำรของแต่ละ
ระบบ และ/หรือตำมที่บริษัทจัดกำรประกำศก ำหนดเพิ่มเติม ทัง้นี ้กำรท ำรำยกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนบริษัทจดักำร  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถติดต่อด้วยตนเองได้ที่บริษัทจัดกำร หรือส่งค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุมำยงับริษัทจัดกำรผ่ำนทำง
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรือทำงไปรษณีย์ หรือเคร่ืองโทรสำร หรือวิธีอื่นใด ท่ีบริษัทจดักำรประกำศก ำหนด  

นอกจำกช่องทำงกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุดงักลำ่วข้ำงต้นแล้ว บริษัทจดักำรยงัเปิดให้มีช่องทำงอื่นๆ อำทิเช่น  

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

-     บริกำรกำรลงทนุตำมแผนกำรลงทนุอตัโนมตัิ (Regular Saving Plan) หรือ 

-     บริกำรขำยผำ่นเจ้ำหน้ำที่ทำงโทรศพัท์  

ซึ่งวิธีกำรหรือช่องทำงกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่ำวข้ำงต้น บริษัทจัดกำรอำจเปิด และ /หรือไม่เปิดให้บริกำรครบทุก
ช่องทำง ผู้สัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุสำมำรถสอบถำมเพิ่มเติม และขอคู่มือกำรใช้บริกำรของแตล่ะระบบได้ที่บริษัทจดักำร และ/หรือ
สถำนท่ีติดตอ่ทกุแห่งของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) ทัง้นี ้ผู้สัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุสำมำรถศึกษำ
รำยละเอียด ข้อก ำหนด และเง่ือนไขต่ำงๆ ของแต่ละระบบได้จำกคู่มือกำรใช้บริกำร และ/หรือที่บริษัทได้ประกำศเพิ่มเติม 
เช่น ผู้สัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุที่ต้องกำรใช้บริกำรในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบญัชีกองทุนหรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุนมำ
ก่อน และ/หรือได้รับอนมุตัิกำรขอใช้บริกำร และ/หรือกำรขอหกับญัชีเงินฝำกอตัโนมตัิของธนำคำรพำณิชย์  

บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุกำรให้บริกำร และ/หรือปรับลด วิธีกำรหรือช่องทำงดงักลำ่ว ซึ่ง
จะเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแก้ไขโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะแจ้ง
ให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำรก่อนวนัเร่ิม / หยดุกำรให้บริกำร ทัง้นี ้จะติดประกำศ ณ สถำนที่ท ำกำรของ
บริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี)  
 
7.5.  ระยะเวลำในกำรรับซือ้คืน :  ทุกวันท ำกำร 
 
7.6.  รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรับซือ้คืน :  
ทกุวนัท ำกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  ระหวำ่งเวลำ......................ถึง.......................(จะระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน) 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะเปิดให้สำมำรถสง่ค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุได้ภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก ตัง้แต่วนัที่ .................
เป็นต้นไป (จะระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน) 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถท ำรำยกำรซือ้/ขำยคืน/สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ ระหวำ่งเวลำเปิดท ำกำรธนำคำรพำณิชย์ ทัง้นี ้กำร
ท ำรำยกำรภำยในเวลำที่ก ำหนดใด ให้ถือเป็นรำยกำรของวนัท ำกำรนัน้ ทัง้นี ้กำรท ำรำยกำรภำยหลงัเวลำที่ก ำหนด จะถือ
เป็นรำยกำรของวนัท ำกำรถดัไป 

บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมูล และเวลำกำรท ำรำยกำรของผู้ ถือหน่วยลงทุน ภำยใต้หลกัฐำนที่ปรำกฏอยู ่
ที่บริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนอ้ำงอิงเทำ่นัน้ 

 

http://www.uobam.co.th/
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อนึ่ง บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/ขยำย/เพิ่ม  วนั เวลำ วิธีกำร หรือ หยุด/เลื่อนกำรส่งค ำสัง่ซือ้/
ขำยคืน/ สบัเปลี่ยน และ/หรือกำรสง่ค ำสัง่ซือ้/ขำยคืน/สบัเปลี่ยนล่วงหน้ำเป็นกำรชั่วครำว/ถำวร ซึ่งหำกเป็นกรณีที่บริษัท
จดักำรทรำบหรือรู้เหตลุว่งหน้ำ บริษัทจดักำรจะประกำศให้ผู้ ถือหน่วยทรำบไม่น้อยกว่ำ 3 วนัท ำกำรก่อนมีกำรปรับเปลี่ยน 
อย่ำงไรก็ดี หำกเป็นกรณีไม่ทรำบล่วงหน้ำ อำทิเช่น เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ หรือเกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำง
กำรเมือง หรือสถำนกำรณ์กำรลงทนุไมเ่หมำะสม เป็นต้น บริษัทจดักำรจะประกำศให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบโดยเร็วที่สดุ โดย
ประกำศไว้ ณ สถำนท่ีท ำกำรของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) 
 
7.7.  กำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ : ผู้ถอืหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ  
 
7.8.  รำยละเอียดกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม :  
ทัง้นี ้ให้ดเูง่ือนไขในข้อ 7.5 – 7.6 ประกอบ  
 
7.9.  รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

7.9.1 กำรช ำระเงินคำ่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
7.9.1.1 บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรหรือมอบหมำยให้ผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ โดยกำรโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกของผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือจ่ำยเป็นเช็คขีด
คร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะระบุช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน และจดัส่งทำงไปรษณีย์หรือน ำสง่โดยผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้
ตำมที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แจ้งควำมประสงค์ไว้  
 
7.9.1.2  สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ จะเกิดขึน้หลงัจำกที่นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุได้บนัทกึข้อมลู
กำรสัง่ซือ้/ขำยหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทำ่นัน้  
 
7.9.1.3  บริษัทจดักำรจะยกเลกิจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีรับซือ้คืน ในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้ 
 
7.9.2 เง่ือนไขกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ  

7.9.2.1  บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ท ำกำรศึกษำ และยินดีจะปฏิบตัิตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ตำมที่ระบุไว้ใน
โครงกำร และ/หรือหนงัสอืชีช้วนนีแ้ล้ว 
 
7.9.2.2 ในกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุนัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องแสดงเอกสำรหลกัฐำนให้กบับริษัทจดักำร หรือตอบค ำถำม
ข้อมูลส่วนบุคคลกรณีท ำรำยกำรทำงโทรศพัท์ หรือเอกสำรหรือวิธีกำรอื่นใด เมื่อได้รับกำรร้องขอจำกบริษัทจัดกำรหรือ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหรือสำขำของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในกำรยืนยนัตวัตนของ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
7.9.2.3  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ียื่นแสดงควำมจ ำนงในกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ และ/หรือสง่ค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ จะท ำกำร
ยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงไมไ่ด้ ทัง้นี ้เว้นแตจ่ะได้รับควำมเห็นชอบจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ 
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7.9.2.4  ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ ำนวนหน่วยลงทนุและ/หรือจ ำนวนเงินที่ต้องกำรขำยคืนในใบค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ
มำกกวำ่จ ำนวนหน่วยลงทนุและ/หรือจ ำนวนเงินที่ปรำกฎในกำรบนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุบริษัทจดักำรจะถือว่ำ  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะขำยคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทำ่ที่ปรำกฏตำมที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้  
 
7.9.2.5 เอกสำรใบบนัทกึรำยกำรท่ีออกจำกเคร่ืองโทรสำรของผู้สัง่ขำยคืนสำมำรถใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรได้
เทำ่นัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำกหลกัฐำนที่ปรำกฏอยูก่บับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณ์และอ้ำงอิงได้ 
 
7.9.2.6  กรณีเปลีย่นแปลงวนั เวลำ วิธีกำร หรือหยดุรับค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกำรรับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุ   

บริษัทจดักำรอำจท ำกำรขยำย หรือลดระยะเวลำในกำรรับค ำสัง่ซือ้คืน/ขำยคืนหนว่ยลงทนุ และ/หรือระยะเวลำกำรสง่ค ำสัง่
ลว่งหน้ำตำ่งไปจำกเดิม เช่น หำกผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่บริษัทจดักำรแต่งตัง้ได้ท ำกำรขยำย หรือลดระยะเวลำ
ในกำรท ำกำรให้แตกตำ่งไปจำกวนั เวลำท ำกำรตำมปกติของธนำคำรพำณิชย์ไทย หรือหำกธนำคำรพำณิชย์ได้ท ำกำรขยำย 
หรือลดระยะเวลำในกำรท ำกำรให้แตกต่ำงไปจำกวนั เวลำท ำกำรตำมปกติ หรือหำกมีกำรปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงระบบกำร
โอนเงินระหวำ่งประเทศ เป็นต้น  
 
7.9.2.7  กรณีปฏิเสธ / ชะลอกำรสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอกำรสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีที่เอกสำรหลกัฐำนกำรสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุไมค่รบถ้วน  

(2)  กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีท ำกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุยงัมิได้น ำสง่เอกสำรหลกัฐำนตำ่งๆ ท่ีใช้เปิดบญัชีจนครบถ้วน ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุรำยที่ประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทนุจะต้องน ำสง่เอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะท ำกำรขำยคืน
หนว่ยลงทนุได้ 

(3)    กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีกำรเปลีย่นแปลงข้อมลูหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยงัมิได้ท ำกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง และ/หรือ
น ำสง่เอกสำรหลกัฐำนกำรเปลีย่นแปลงตำ่งๆ ให้บริษัทจดักำร และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 

(4)  กรณีที่มีค ำสัง่จำกหนว่ยงำนท่ีมีอ ำนำจตำมกฎหมำย มีค ำสัง่ให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงบั กำรสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ 
 
7.9.2.8  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีใบหนว่ยลงทนุที่นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุหรือบริษัทจดักำรได้ออกไว้ให้ หำกจะขำยคืนหน่วยลงทนุ
จ ำนวนดังกล่ำวจะต้องน ำใบหน่วยลงทุนมำส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดกำรเพื่อให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนท ำกำรโอน 
หนว่ยลงทนุนัน้เข้ำระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ (Scripless) ก่อน จึงจะขำยคืนหนว่ยลงทนุดงักลำ่วได้ 

เง่ือนไขอื่น :  

เง่ือนไขอื่น ๆ ของข้อ  7. “กำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ” 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 7. “กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน” ตำมหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขที่บริษัทจดักำรก ำหนด และเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งให้
ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำรก่อนวนัเร่ิมให้บริกำร โดยจะติดประกำศ ณ สถำนที่ท ำกำรของบริษัทจดักำร
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และผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) ทัง้นี ้กำรปรับปรุง แก้ไข ดงักลำ่วข้ำงต้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของ
กองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

นอกเหนือจำกกำรสงวนสิทธิในข้อ 7 “กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” ดงักลำ่วข้ำงต้น บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง 
แก้ไข เร่ืองอื่นใดที่เก่ียวข้อง ซึง่จะเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่บริษัทจดักำรก ำหนด และเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนัก่อนมีกำรปรับเปลี่ยน 
อย่ำงไรก็ดี หำกเป็นกรณีไม่ทรำบล่วงหน้ำ อำทิเช่น มีกำรประกำศให้เป็นวนัหยดุท ำกำรของบริษัทจัดกำรเป็นกรณีพิเศษ 
เกิดกำรเปลีย่นแปลงทำงเศรษฐกิจ หรือเกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง หรือสถำนกำรณ์กำรลงทนุไม่เหมำะสม เป็นต้น 
บริษัทจัดกำรจะประกำศให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทรำบโดยเร็วที่สดุ โดยประกำศไว้ ณ สถำนที่ท ำกำรของบริษัทจัดกำรและ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) 
 

8.  กำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
8.1.  ช่องทำงกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ :  
  บริษัทจดักำร                                  ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
  Internet                                           บริกำรผำ่นเจ้ำหน้ำที่ทำงโทรศพัท์ (Mutual Fund by phone) 
 
8.2.  รำยละเอียดกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม :  
8.2.1  เง่ือนไขกำรสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุ 

กำรสบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทนุ หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทำง”) เพื่อซือ้
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองทนุหนึง่ (“กองทนุเปิดปลำยทำง”) ตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรและ/หรือหนงัสอืชีช้วน  

โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรน ำเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุซึ่งได้หกัค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุขำออกจำก
กองทนุเปิดต้นทำง (ถ้ำมี) ไปช ำระคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลำยทำง โดยเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลำ่วนีจ้ะถกูหกั
คำ่ธรรมเนียมในกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขำเข้ำของกองทนุเปิดปลำยทำงไว้ด้วย (ถ้ำมี)  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทนุระหว่ำงกองทนุเปิดที่อยู่ภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจัดกำร โดย
จะต้องเป็นกองทนุเปิดที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนวำ่สำมำรถท ำกำรสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุได้เทำ่นัน้ ทัง้นี ้กำรสบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุไปมำระหวำ่งกองทนุเปิดตำ่ง ๆ นัน้ จะต้องเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนด้วย  

ทัง้นี ้กำรในท ำรำยกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุใดๆ ผู้ ถือหนว่ย/ผู้ลงทนุสำมำรถท ำรำยกำรสบัเปลีย่นได้เฉพำะกรณีเป็นกำรท ำ
รำยกำรภำยใต้ผู้ ถือหนว่ยบคุคลเดียวภำยใต้หมำยเลขผู้ ถือหนว่ยเดียวกนัเทำ่นัน้ บริษัทจดักำรไมอ่นญุำติให้มีกำรสบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุข้ำมหมำยเลขผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เว้นแตจ่ะได้รับกำรพิจำรณำจำกบริษัทจดักำรเป็นรำยกรณี  

อนึ่ง ในกำรท ำรำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ท ำกำรเปิดบัญชีกองทุนผ่ำนตัวแทนขำยของ  
บริษัทจดักำรนัน้ อำจมีกรณีที่ไมส่ำมำรถท ำรำยกำรสบัเปลีย่นได้ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัระบบงำนของตวัแทนที่ท ำกำรเปิดบญัชีของ
ผู้ ถือหนว่ยเป็นส ำคญั  
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เงื่อนไขอื่น ๆ  

(1)  บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับค ำสัง่สบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทุนเป็นกำรชั่วครำว หรือถำวรก็ได้ ในกรณีที่
บริษัทจดักำรเห็นว่ำกำรหยดุรับค ำสัง่สบัเปลี่ยนดงักลำ่วจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทำงที่ดีต่อกองทนุเปิด
และผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดักำรจะปิดประกำศเร่ืองดงักลำ่วไว้ในที่เปิดเผย ณ สถำนที่ท ำกำรของบริษัทจดักำรและ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนั  

(2)  ส ำหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้ท ำรำยกำรสบัเปลีย่นกำรถือหน่วยลงทนุมำจำกกองทนุเปิดต้นทำงในวันท ำกำรก่อนหน้ำ 
จะสำมำรถขำยคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุนีซ้ึง่เป็นกองทนุเปิดปลำยทำงได้เมื่อ กองทนุเปิดปลำยทำงได้รับเงินคำ่สบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุจำกกองทนุเปิดต้นทำงเรียบร้อยแล้ว 

(3)  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสัง่สบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรสบัเปลีย่นไมไ่ด้ หำกรำยกำรดงักลำ่วนัน้ บริษัท
จดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนได้ท ำรำยกำรจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้ว ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

(4)  ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จะสบัเปลี่ยนในใบค ำสัง่สบัเปลี่ยนมำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุน 
หรือมลูคำ่หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทำง ท่ีปรำกฏอยูใ่นรำยกำรท่ีบนัทกึโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะ
ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียน
หน่วยลงทนุนัน้ 

(5)  บริษัทจดักำร หรือนำยทะเบียนจะยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทำงในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่รำยกำร
สบัเปลีย่นนัน้เสร็จสมบรูณ์แล้ว 

(6) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุเมื่อรำยกำรสบัเปลี่ยนสมบรูณ์แล้ว ภำยใน 4 วนัท ำกำรนบั
แตว่นัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
 
8.2.2  วนัเวลำท ำกำรสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถท ำกำรสบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลำในกำรสง่ค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้
เป็นวนัและเวลำเดียวกนักบักำรสง่ค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ ตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร และ /หรือหนงัสือชีช้วน
ของทัง้กองทนุเปิดต้นทำง และกองทนุเปิดปลำยทำง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจดักำรก ำหนด 
 
8.2.3 กำรก ำหนดรำคำขำยหนว่ยลงทนุ กรณีสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุ  
ในกำรสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุ มลูคำ่หนว่ยลงทนุท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณเมื่อสิน้วนัท ำกำรสบัเปลี่ยนจะก ำหนด
รำคำขำยและรำคำรับซือ้ ดงันี ้ 

(1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทำง  

กำรก ำหนดรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่ำหน่วยลงทุนของวันท ำกำรสับเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทุน หักด้วย
คำ่ธรรมเนียม (ถ้ำมี) 

(2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลำยทำง  

กำรค ำนวณรำคำสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจะใช้มลูคำ่หนว่ยลงทนุท่ีค ำนวณได้ ณ วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุก่อนหน้ำวนัที่
บริษัทจดักำรถือวำ่ได้รับเงินจำกกองทนุเปิดต้นทำง บวกด้วยคำ่ธรรมเนียม (ถ้ำมี) 
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ทัง้นี ้มลูค่ำหน่วยลงทนุที่ใช้ค ำนวณรำคำขำยและรำคำรับซือ้ในกำรสบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทนุข้ำงต้นจะต้องได้รับกำร
รับรองจำกผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
8.2.4 วิธีกำรสบัเปลีย่นกำรถือหนว่ยลงทนุ  
วิธีหรือช่องทำงกำรสบัเปลีย่นกำรถือหน่วยลงทนุให้ใช้วิธีหรือช่องทำงเดียวกนักบักำรสง่ค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ 
ตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร และ/หรือหนงัสือชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทำง และกองทนุเปิดปลำยทำง และ/หรือเง่ือนไขหรือ
หลกัเกณฑ์ที่บริษัทจดักำรก ำหนด 
 
8.2.5 กำรคืนเงินคำ่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ระบไุว้ในข้อ 5.2.5 “กำรคืนเงินคำ่จองซือ้หนว่ยลงทนุ” และข้อ 6.2.5 “กำรคืนเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุ” 

เง่ือนไขอื่น : 

เง่ือนไขอื่นๆ ของข้อ 8. “กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ” 

บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงบักำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ทัง้หมดหรือบำงสว่น และ/หรือปฏิเสธที่จะ
ให้ค ำแนะน ำกำรลงทนุในกรณีที่เอกสำรหรือข้อมลูประกอบกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุที่บริษัทจดักำรได้รับจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ไม่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทัง้ตำมข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือตำม
ข้อก ำหนดของบริษัทจดักำร อำทิเช่น ผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธที่จะให้ข้อมลูหรือให้ข้อมลูที่ไม่ครบถ้วน เพื่อประกอบกำรให้
ค ำแนะน ำที่สอดรับกบัระดบัควำมเสีย่งของกองทนุรวม และ/หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุไปลงทนุ
ในกองทุนที่มีระดบัควำมเสี่ยงสงูกว่ำระดบัควำมเสี่ยงที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ยิ นยอม/ไม่ให้
ค ำยืนยนัรับทรำบถึงระดบัควำมเสีย่งที่เพิ่มขึน้จำกกำรลงทนุในกองทนุดงักลำ่ว และ/หรือกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้น ำสง่
เอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตำมที่ก ำหนด เป็นต้น 

นอกจำกนี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม ข้อ 8. “กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ตำม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่บริษัทจดักำรก ำหนด และเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่ำ
เป็นกำรแก้ไขโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำรก่อนวนัเร่ิมให้บริกำร โดยจะ
ติดประกำศ ณ สถำนท่ีท ำกำรของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) 
 

9.  กำรช ำระค่ำรับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ :  
กรณีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน และจะช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอื่นแทน บริษัทจดักำรจะก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรต่อไป โดยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนก่อนและ
ไม่ถือว่ำเป็นกำรแก้ไขโครงกำร โดยขัน้ตอนที่ก ำหนดดงักลำ่วต้องสำมำรถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน
ของกองทนุรวมทกุรำย และบริษัทจดักำรจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรำยทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 60 วนั  

 
10.  กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :   
บริษัทจดักำรอำจเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
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10.1   บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีที่เข้ำเหตุดงัต่อไปนี ้โดยได้รับ
ควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(1)  มีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไมส่ำมำรถจ ำหนำ่ย จ่ำยโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อยำ่งสมเหตสุมผล หรือ  

(2)  มีเหตทุี่ท ำให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช ำระเงินจำกหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตดุงักลำ่ว
อยูน่อกเหนือกำรควบคมุของบริษัทจดักำรกองทนุรวม  
 
10.2  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจดักำรพบว่ำ รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ดงักล่ำวไม่ถกูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชย
รำคำ โดยรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตำ่งจำกรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตำงค์ขึน้ไป และ
คิดเป็นอตัรำตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
ทัง้นี ้กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจัดกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)   เลือ่นก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืนได้ไม่เกินสิบวนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่
ได้รับกำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำน  

(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคืน  
หนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรำยอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทรำบเร่ืองดงักลำ่วด้วยวิธีกำรใดๆ โดยพลนั  

(3)  แจ้งกำรเลือ่นก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืน พร้อมทัง้จดัสง่รำยงำนท่ีแสดงเหตผุลของกำรเลือ่น และหลกัฐำนกำรได้รับควำม
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตำมข้อ 10.1 หรือกำรรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตำมข้อ 10.2 ต่อส ำนกังำนโดย
พลนั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะมอบหมำยให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด ำเนินกำรแทนก็ได้  

(4)  ในระหว่ำงกำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน หำกมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลำดงักล่ำว ให้
บริษัทจดักำรกองทนุรวมรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องช ำระค่ำขำยคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมล ำดบัวนัที่สง่ค ำสัง่ขำย
คืนก่อนหลงั 

 
11.  กำรไม่ขำยไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมส่ัง :  

11.1.  บริษัทจัดกำรอำจไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับไว้แล้ว หรืออำจหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่
ปรำกฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

(1)    ตลำดหลกัทรัพย์ไมส่ำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยได้ตำมปกติ  

(2)    บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวำ่เป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยได้รับควำมเห็นชอบของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(ก)   มีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไมส่ำมำรถจ ำหนำ่ย จ่ำย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยำ่งสมเหตสุมผล   

(ข)  ไมส่ำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยำ่งเป็นธรรมและเหมำะสม หรือ  

(ค) มีเหตจุ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
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ทัง้นี ้กำรไมข่ำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน 
หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระท ำได้ไม่เกินหนึ่งวนัท ำกำร เว้นแต่จะได้รับกำรผ่อนผนัจำก
ส ำนกังำน  

(3)   เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้ หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้ 
หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ แก่ผู้ลงทนุเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)   บริษัทจดักำรมีเหตอุนัควรสงสยัวำ่ผู้ลงทนุรำยนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบักำรกระท ำดงัตอ่ไปนี ้ 

1.      กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมลูฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเก่ียวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอก
เงิน ไมว่ำ่จะเป็นกฎหมำยไทยหรือกฎหมำยตำ่งประเทศ  

2.      กำรให้กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย หรือ  

3.      กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏิบตัิตำมค ำสัง่เก่ียวกบักำรยดึหรืออำยดัทรัพย์สนิ โดยบคุคลผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำย  

(ข)   บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถด ำเนินกำรรู้จกัลกูค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้ำได้ในสำระส ำคญั  

เมื่อปรำกฏเหตตุำมข้อ 11.1 (1) – (3) ข้ำงต้น และบริษัทจดักำรประสงค์จะไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดักำรปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน 
หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุโดยพลนั และหำกเป็นเหตตุำมข้อ 11.1 (1) หรือ (2) ข้ำงต้น ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรำยอื่น
และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทรำบถึงกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุด้วยวิธีกำรใดๆ โดยพลนัด้วย  

(2) รำยงำนกำรไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้ส ำนกังำนทรำบโดยพลนั  

(3)    ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือ
ค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตำมข้อ 11.1 (1) และ (2) ข้ำงต้น เกินหนึง่วนัท ำกำร ให้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรดังตอ่ไปนี ้ก่อน
กำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

(ก)  รำยงำนกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ และรำยงำนฐำนะกำรลงทนุของกองทนุรวมเปิด 
ณ วนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนวนัรำยงำนนัน้ให้ส ำนกังำนทรำบภำยในวนัท ำกำรก่อนวนัเปิดรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

(ข)   แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเปิดขำย  รับ
ซือ้คืน หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรำยอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทรำบถึงกำรเปิดรับค ำสัง่
ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุด้วยวิธีกำรใดๆ โดยพลนั 
 
11.2    บริษัทจดักำรจะหยดุกำรขำยหนว่ยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุที่ได้รับมำแล้วหรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้
หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรพบว่ำรำคำขำยหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำโดยรำคำขำยหนว่ยลงทนุที่
ไมถ่กูต้องนัน้ตำ่งจำกรำคำขำยหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตำงค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัรำตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของรำคำขำย
หนว่ยลงทนุที่ถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะประกำศหยดุกำรขำยหน่วยลงทนุ หยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
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ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำรและสถำนท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี)ที่ใช้ในกำรซือ้ขำย
หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ที่ได้มีค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทรำบโดยพลนั 
 
11.3    ในกรณีที่วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัที่ส ำนกังำนได้ประกำศก ำหนดให้เป็นวนัหยดุท ำ
กำรของบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดักำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน และค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุส ำหรับ
วนัดงักล่ำว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำเก่ียวกบักำรหยดุรับค ำสัง่ในกรณีดงักลำ่วไม่น้อยกว่ำห้ำวนัท ำ
กำรก่อนถึงวนัหยดุท ำกำรกรณีพิเศษนัน้ โดยกำรปิดประกำศไว้ในที่ เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรทุกแห่งของบริษัท รวมทัง้จัดให้มี
ประกำศดงักลำ่วไว้ ณ สถำนท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุที่ใช้เป็นสถำนที่ในกำรซือ้ขำย
หนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี)  
 

12.  กำรหยุดขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศให้บริษัทจดักำรหยดุ
รับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นกำรชัว่ครำวตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไมเ่กิน 20 วนัท ำกำรติดตอ่กนั เว้นแตจ่ะได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ให้ขยำยระยะเวลำหยดุ
รับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้  
 

13.  เงื่อนไขและข้อจ ำกัดในกำรจัดสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน :  
13.1 กำรจดัสรรหนว่ยลงทนุ : 
13.1.1 กำรเพิ่มจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีขำยได้แล้วจะท ำภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่มีกำรค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของ
วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดักำรจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตำมที่สัง่ซือ้ และได้ช ำระเงินค่ำ
ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มตำมจ ำนวนแล้ว  

อนึง่ ในกรณีที่จ ำนวนเงินท่ีระบไุว้ในใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจ ำนวนเงินที่บริษัทจดักำรได้รับช ำระบริษัทจดักำรจะ
จดัสรรหนว่ยลงทนุให้ตำมจ ำนวนเงินท่ีได้รับช ำระเป็นเกณฑ์  

ยกเว้น :- 

- ในกรณีที่กำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลท ำให้จ ำนวนหนว่ยลงทนุของกองทนุ เกินกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุของโครงกำร
จดักำรกองทนุที่ได้รับอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ในกรณีดงักลำ่วบริษัทจดักำร
จะจัดสรรตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทุนที่สำมำรถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยบริษัทจัดกำรจะจัดสรรหน่วยลงทนุให้แก่
ผู้สัง่ซือ้โดยใช้หลกักำร “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตำมวนัท่ีได้รับกำรสัง่ซือ้และเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มตำมจ ำนวน  

อยำ่งไรก็ตำม ในกรณีที่มีกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมกนัในวนัเดียวกนั บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจดัสรรหน่วยลงทนุให้กบั  
ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตำมวิธีกำร  ดงันี ้

1.     จดัสรรให้กบัผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทกุรำย ตำมมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรจองซือ้หน่วยลงทนุตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร โดย
หำกผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุมำกกวำ่ 1 บญัชี บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรให้เพียงบญัชีเดียวเทำ่นัน้ 

2.     จดัสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจำกกำรจัดสรรตำมข้อ 1 โดยจัดสรรเพิ่มเป็นจ ำนวนทวีคณูของ 1,000 บำท (หรือ 100 หน่วย) 
ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทกุรำย วนเป็นรอบไปเร่ือย ๆ จนกวำ่จะครบตำมจ ำนวนเงินทนุของโครงกำรท่ีเสนอขำย 
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3. ในกรณีที่มีหนว่ยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่กำรจดัสรรให้กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในข้อ 2 ทกุรำยได้ บริษัทจดักำรจะใช้วิธีสุม่
รำยช่ือโดยคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อท ำกำรจดัสรรหนว่ยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ียงัไม่ได้รับกำรจดัสรรเต็มตำม
จ ำนวนที่จองซือ้ 

4.     ในกรณีที่มีผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ ำนวนมำก จนบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
ทกุรำยตำมข้อ 1 ตำมมูลค่ำขัน้ต ่ำของกำรจองซือ้หน่วยลงทนุตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรได้ บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะ
จดัสรรให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยใช้วิธีสุม่รำยช่ือคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อท ำกำรจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้จองซือ้ที่
ได้รับเลอืกจำกกำรสุม่รำยช่ือตำมมลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรจองซือ้หนว่ยลงทนุตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร โดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้ง
ให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำ 

ทัง้นี ้ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนรับรองที่จะซือ้หน่วยลงทุนตำมจ ำนวนที่จองซือ้ หรือตำมจ ำนวนที่ได้รับกำรจัดสรร โดยไม่
เปลีย่นแปลงหรือเพิกถอนกำรจองซือ้หนว่ยลงทนุดงักลำ่ว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ไมไ่ด้รับกำรจดัสรร 
 
13.1.2 ในกรณีที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำเพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
หรือช่ือเสียงหรือควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำยของบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จดัสรรหน่วย
ลงทนุแตบ่ำงสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจ่ ำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซือ้หนว่ยทรำบลว่งหน้ำ  
 
13.1.3 ในกรณีที่จ ำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ ำนวนเงินที่บริษัทจัดกำรได้รับช ำระจำกผู้ซือ้
หนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ตำมจ ำนวนเงินท่ีได้รับช ำระเป็นเกณฑ์ 
 
13.1.4 สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจำกนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูกำรซือ้หนว่ยลงทนุของผู้สัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทุนแล้วเทำ่นัน้  
 
13.2 สิทธิและข้อจ ำกัดในกำรถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวม :  
บริษัทจดักำรอำจไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดกองทุน
รวมหนึง่เกินกวำ่หนึ่งในสำมของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ เว้นแต่เข้ำข้อยกเว้นตำมที่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
 
13.3 สทิธิและข้อจ ำกดัในกำรโอนหนว่ยลงทนุ : 

(1)  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถโอนหนว่ยลงทนุได้อย่ำงเสรี อย่ำงไรก็ตำม ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่อำจโอนหน่วยลงทนุให้แก่คน
สหรัฐอเมริกำ (“US Person”) ดงันัน้ บริษัทจดักำรจะไมรั่บลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุ หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรือ
จ ำหนำ่ยให้แก่ US Person  

(2)  วิธีกำรขอโอนหนว่ยลงทนุ  

(2.1)  กำรโอนหน่วยลงทนุจะกระท ำได้โดยกรอกแบบค ำขอโอนหน่วยลงทุนตำมที่บ ริษัทจดักำร หรือนำยทะเบียนหน่วย
ลงทุนก ำหนด พร้อมทัง้ลงลำยมือช่ือผู้ โอนและผู้ รับโอน และได้ยื่นค ำขอดงักล่ำวพร้อมเอกสำรที่ก ำหนดแก่นำยทะเบียน
หนว่ยลงทนุ  
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(2.2)  นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะบนัทกึข้อมลูกำรโอนหน่วยลงทนุ และออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ รับโอน
หนว่ยลงทนุ และผู้โอนหนว่ยลงทนุ ภำยใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุได้รับค ำขอโอนหนว่ยลงทนุ  

(2.3)  ผู้ รับโอนหนว่ยลงทนุจะมีสทิธิในฐำนะผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุก็ตอ่เมื่อนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุได้บนัทกึช่ือผู้ รับ
โอนหนว่ยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  

ในกรณีที่ผู้ รับโอนยงัไม่เคยมีบญัชีกองทุนกับบริษัทจัดกำรมำก่อน ผู้ รับโอนจะต้องด ำเนินกำรขอเปิดบญัชีกองทุน ตำม
วิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ในโครงกำรนี ้ 

(3)  บริษัทจัดกำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทนุในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้ำข้อยกเว้นตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ
วำ่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่ของบริษัทจดักำร 
 

14.  กำรจ่ำยเงนิปันผล :  
14.1.  นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล : กองทนุมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล 
 
14.2.  หลกัเกณฑ์กำรจ่ำยเงินปันผล :  

(1)    กำรจ่ำยเงินปันผลของกองทนุรวมจะจ่ำยจำกก ำไรสะสมหรือก ำไรสทุธิเมื่อกองทนุรวมมีก ำไรสะสมหรือมีก ำไรสทุธิใน
รอบระยะเวลำบญัชีที่จะจ่ำยเงินปันผล และกำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วจะต้องไมท่ ำให้กองทนุรวมมีผลขำดทุนสะสมเพิ่มขึน้
ในรอบระยะเวลำบญัชีที่มีกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ 

(2)   ในแตล่ะรอบระยะเวลำบญัชีของกองทนุ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลอยำ่งน้อยปีละ 2 ครัง้   

(3)    ในแต่ละรอบระยะเวลำบญัชีที่จะจ่ำยเงินปันผล บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ใน
อตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 75 ของก ำไรสทุธิของแต่ละรอบระยะเวลำบญัชีที่จะจ่ำยเงินปันผลนัน้ ซึ่งก ำไรสทุธิของแต่ละรอบ
ระยะเวลำบญัชีที่จะจ่ำยเงินปันผลจะประกอบด้วยก ำไรสทุธิที่เกิดขึน้จริง (realized gain) และ/หรือก ำไรสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้
จริง (unrealized gain) ทัง้นี ้บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสะสมด้วยก็ได้  

(4)    บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ำยเงินปันผล หรือจ่ำยเงินปันผลในอัตรำที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร ในกรณี 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(4.1)   บริษัทจดักำรจะไมจ่่ำยเงินปันผลในกรณีที่ก ำไรสะสม ณ สิน้รอบระยะเวลำบญัชีที่จะจ่ำยเงินปันผล และ/หรือก ำไร
สทุธิประจ ำรอบระยะเวลำบญัชีที่จะจ่ำยเงินปันผลต ่ำกวำ่ หรือเทำ่กบั 0.01 บำทตอ่หนว่ยลงทนุ  

(4.2)  บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลในอตัรำใหมท่ี่เหมำะสมหรือพิจำรณำไมจ่่ำยเงินปันผลในกรณีที่ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ 
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัชีที่จะจ่ำยเงินปันผลนัน้ ต ่ำกว่ำมลูค่ำที่ตรำไว้หรือในกรณีเมื่อน ำเงินปันผลต่อหน่วยที่จะจ่ำย
ตำมอตัรำข้ำงต้นมำหกัจำกมลูค่ำหน่วยลงทนุ ณ วนัท ำกำรก่อนปิดสมดุทะเบียนแล้วท ำให้มลูค่ำหน่วยลงทนุที่ค ำนวณได้
ตำมวิธีกำรดงักลำ่วมีมลูคำ่ต ่ำกวำ่มลูคำ่ที่ตรำไว้  

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่จ่ำยเงินปันผลในรอบระยะเวลำบัญชีดงักล่ำว บริษัทจัดกำรจะยกยอดผลก ำไรไปในรอบ
ระยะเวลำบญัชีตอ่ไป  

(5) ในกรณีที่มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุเว้นแต่เป็นกรณีกำรเกิน
สดัสว่นกำรถือหนว่ยลงทนุท่ีมิได้เกิดจำกกำรได้หนว่ยลงทนุมำเพิ่มเติมหรือกรณีเข้ำยกเว้นข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุตำมที่
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ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด บริษัทจดักำรจะยกเงินปันผลในสว่นท่ีถือเกินข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทุน
นัน้ให้เป็นรำยได้ของแผ่นดิน ทัง้นี ้ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรำยได้ของแผ่นดิน บริษัทจัดกำรจะ
จัดท ำบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดังกล่ำวออกจำกทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม โดยไม่น ำมำรวมค ำนวณเป็นมูลค่ำ
ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 
14.3.  ก ำหนดเวลำ วิธีกำร และข้อจ ำกดัในกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :  

14.3.1 บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินปันผลตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในข้อ 14.2 ข้ำงต้น โดยบริษัทจดักำรก ำหนดเวลำ และ
วิธีกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ดงันี ้

(1)    บริษัทจัดกำรจะประกำศวนัปิดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อกำรจ่ำยเงินปันผล ภำยใน 60 วนั นบัตัง้แต่วนัสิน้รอบ
ระยะเวลำบญัชี ท่ีจะจ่ำยเงินปันผล ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีช่ือปรำกฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัปิดทะเบียนผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุจึงจะมีสทิธิได้รับเงินปันผล 

(2) บริษัทจดักำรจะประกำศกำรจ่ำยเงินปันผล วนัปิดทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อกำรจ่ำยเงินปันผล และอตัรำเงินปันผล ดงันี ้

(2.1) ประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบั 

(2.2) ปิดประกำศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถำนท่ีท ำกำรของบริษัทจดักำร และผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) 

(2.3) สง่หนงัสอืแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ือยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ถือ
หนว่ยลงทนุชนิดไมร่ะบช่ืุอผู้ ถือเมื่อได้รับกำรร้องขอ 

(3)    กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำว จะจ่ำยเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะระบุช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน ตำมช่ือ และที่อยู่ที่ปรำกฏใน
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทำงไปรษณีย์ หรือโอนเงินปันผลเข้ำบญัชีเงินฝำกของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตำมที่ระบไุว้ในใบค ำขอเปิด
บญัชีกองทนุ ทัง้นีบ้ริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรจ่ำยเงินปันผลภำยใน 60 วนั นบัแตว่นัประกำศปิดทะเบียนหนว่ยลงทนุ  

ทัง้นี ้เงินปันผลที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้รับถือเป็นเงินได้พงึประเมินที่ต้องน ำไปรวมค ำนวณภำษีเงินได้ประจ ำปี และเงินปันผลที่
จ่ำยนีย้อ่มสง่ผลให้มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยลงทนุลดลงเทำ่จ ำนวนเงินปันผล 
 
14.3.2  ข้อจ ำกดัในกำรจ่ำยเงินปันผล 

(1)   ในกรณีที่มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ จะถกูจ ำกดัสิทธิรับ
เงินปันผลในสว่นที่เกินนัน้ เว้นแต่เป็นกรณีกำรเกินสดัสว่นกำรถือหน่วยลงทนุที่มิได้เกิดจำกกำรได้หน่วยลงทนุมำเพิ่มเติม 
หรือกรณีเข้ำข้อยกเว้นข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับ
ข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่ของบริษัทจดักำร 

(2)   บริษัทจดักำรจะยกเงินปันผลในส่วนที่ถือเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุนัน้ให้เป็นรำยได้ของแผ่นดิน ทัง้นี ้ในระหว่ำง
กำรด ำเนินกำรเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรำยได้ของแผ่นดินบริษัทจดักำรจะจดัท ำบญัชีและแยกเงินปันผลสว่นดงักลำ่วออก
จำกทรัพย์สนิอื่นของกองทนุรวม โดยไมน่ ำมำรวมค ำนวณเป็นมลูคำ่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
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15.  ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
15.1.  คำ่ธรรมเนียมรวม (เพดำนคำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยที่ประมำณกำรได้ที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด) :  

รำยกำรคำ่ธรรมเนียม (ตำม 15.2) :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  

คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยรวมทัง้หมดที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม 

คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยรวมทัง้หมดซึง่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม เมื่อรวมกนัแล้วไมเ่กินร้อยละ 5 ตอ่ปีของมลูคำ่ทรัพย์สนิ
สทุธิถวัเฉลีย่ระหวำ่งงวด  
 
หมำยเหต ุ:    กำรก ำหนดคำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยรวมดงักลำ่วข้ำงต้น บริษัทจดักำรประมำณกำรจำกมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ 
ณ วนัจดทะเบียนกองทุน (กรณีกองทุนจัดตัง้ใหม่)และ/หรือ มูลค่ำทรัพย์สินสทุธิ ณ ต้นปี อนึ่ง ในกรณีระหว่ำงปี มูลค่ำ
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุได้ลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั และส่งผลให้มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิถวัเฉลี่ยระหว่ำงงวดลดลง อำจท ำให้
คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยรวมที่เรียกเก็บเมื่อค ำนวณเป็นอตัรำร้อยละตอ่ปีของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิถวัเฉลีย่ระหวำ่งงวดเกิน
กวำ่อตัรำที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้นได้ โดยเป็นผลมำจำกกำรค ำนวณในฐำนมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิที่แตกตำ่งกนั โดยมิได้เกิดจำกกำร
เรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยจำกกองทนุรวมในอตัรำที่เพิ่มขึน้แต่อย่ำงใด โดยในกรณีดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะไม่
เรียกเก็บหรือตัดจ่ำยเงินเพื่อจ่ำยค่ำใช้จ่ำยอื่นใดของกองทุนเพิ่มอีก ยกเว้นในส่วนของค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร 
ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ค่ำธรรมเนียมผู้สอบบญัชี และค่ำใช้จ่ำยที่
เก่ียวข้องกบักำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์หรือค่ำธรรมเนียมธนำคำร หรือค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นในกำรปฏิบตัิตำมประกำศ กฎเกณฑ์ 
หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องเทำ่นัน้ 
 
15.2. คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม :  
15.2.1.  คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี :  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
อตัรำไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินหกัด้วยหนีส้ินก่อนหกัค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ 
 
15.2.2.  คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รำยปี :  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  

•   คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รำยปี  

อัตรำไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินหักด้วยหนีส้ินก่อนหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียม  
ผู้ดแูลผลประโยชน์ และคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

•   คำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยสว่นท่ีเพิ่มที่เก่ียวเนื่องกบักำรให้บริกำรของผู้ดแูลผลประโยชน์ (Transaction Fee)  
ตำมที่จ่ำยจริง 
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15.2.3.  คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุรำยปี :  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
อตัรำไม่เกินร้อยละ 0.12 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินหกัด้วยหนีส้ินก่อนหกัค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ 
 
15.2.4.  คำ่ธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทนุ :  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
- ไมม่ี –  
หำกมีคำ่ใช้จ่ำยเกิดขึน้ในอนำคต จะเรียกเก็บตำมที่จ่ำยจริง  
 
15.2.5. คำ่ธรรมเนียมกำรจดัจ ำหนำ่ย :  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
- ไมม่ี –  
หำกมีคำ่ใช้จ่ำยเกิดขึน้ในอนำคต จะเรียกเก็บตำมที่จ่ำยจริง  
 
15.2.6.  คำ่ธรรมเนียมอื่น ๆ :  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
คำ่ใช้จ่ำยที่เก่ียวเนื่องกบักองทนุ  

(1)     คำ่ใช้จ่ำยในกำรสง่เสริมกำรขำยในกำรเสนอขำยครัง้แรก เช่น ค่ำโฆษณำประชำสมัพนัธ์ เป็นต้น ตำมที่จ่ำยจริง แต่
ทัง้นี ้ไมเ่กิน 2,500,000 บำท 

(2) คำ่ใช้จ่ำยหรือคำ่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้องในกำรจดัตัง้กองทนุ เช่น ค่ำธรรมเนียมในกำรจดัตัง้กองทนุ และจดทะเบียน
กองทรัพย์สนิของกองทนุกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. คำ่ที่ปรึกษำทนำยควำม ในช่วงจดัตัง้กองทนุ เป็นต้น 

(3)     ค่ำแปลหนังสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทุน รำยงำนประจ ำรอบระยะเวลำ 6 เดือน และรำยงำนประจ ำปี เป็น
ภำษำตำ่งประเทศ (ถ้ำมี)  

(4)     คำ่ใช้จ่ำยในกำรสอบบญัชี  

(5)     ค่ำที่ปรึกษำกองทุน เรียกเก็บในอัตรำไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินหักด้วยหนีส้ินก่อนหัก
คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

(6)      คำ่ที่ปรึกษำกฎหมำย และ/หรือคำ่ใช้จ่ำยในกำรวำ่จ้ำงบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมกำรหรือบคุคลอื่นใดที่กองทนุ
ได้แตง่ตัง้ขึน้ 

 (7)      ค่ำจัดท ำ จัดพิมพ์ แบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรกองทุน ค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน /
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกบัภำษี รำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ และแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักองทนุ และค่ำใช้จ่ำย ในกำร
จดัเตรียมและจดัสง่เอกสำรดงักลำ่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตลอดจนคำ่ใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องกบักองทนุเป็นต้น  

(8)      คำ่ใช้จ่ำยในกำรสง่เสริมกำรขำยหลงัจำกกำรเสนอขำยครัง้แรก เช่น ค่ำโฆษณำ ประชำสมัพนัธ์ หรือค่ำสื่อโฆษณำ
ประชำสมัพนัธ์ กำรส่งเสริมกำรขำย กำรจัดอบรมเผยแพร่ควำมรู้ ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรตลำด ตลอดจนกำรจัดสมัมนำกำร
แนะน ำกองทนุ เป็นต้น ตำมที่จ่ำยจริง แตท่ัง้นี ้จะไมเ่กิน 1 ล้ำนบำทตอ่ปีบญัชี  
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(9)      คำ่จดัท ำ คำ่พิมพ์หนงัสอืชีช้วนเสนอขำยหนว่ยลงทนุ รำยงำนประจ ำงวด 6 เดือนและรำยงำนประจ ำปีถึงผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ เป็นต้น  

(10)    ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิตำมประกำศของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในหนงัสือพิมพ์รำยวนั หรือ
สิง่พิมพ์อื่นใด  

(11)    คำ่เก็บรักษำทรัพย์สนินอกเหนือไปจำกที่ได้ระบไุว้ในข้อ 15.2.2 “คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รำยปี” ไม่เกินร้อย
ละ 0.07 ของมูลค่ำทรัพย์สินหักด้วยหนีส้ินก่อนหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ ดูแลผลประโยชน์ และ
คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

(12)    คำ่ใช้จ่ำย และ/หรือคำ่ธรรมเนียมตำ่งๆ ท่ีเก่ียวกบักำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ กำรลงทนุในหลกัทรัพย์ เช่น คำ่นำยหน้ำซือ้
ขำยหลกัทรัพย์ คำ่ประกนัควำมเสีย่งเนื่องจำกควำม ผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเงินตรำ และ/หรืออตัรำดอกเบีย้ เป็นต้น  

(13)     คำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดี (ถ้ำมี) อำทิเช่น คำ่ใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรติดตำมทวงถำมหรือกำรด ำเนินคดี เพื่อกำรรับ
ช ำระหนีใ้ดๆ ของกองทนุ และ/หรือคำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดักำรปฏิบตัิหน้ำที่
หรือเรียกค่ำสินไหม ทดแทน ควำมเสียหำยจำกบริษัทจัดกำรเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับค ำสัง่จำก
ส ำนกังำนหรือคณะกรรมกำรก.ล.ต. และ/หรือค่ำใช้จ่ำยด้ำนกฎหมำยในกำรด ำเนินคดีทำงศำลเพื่อรักษำสิทธิของกองทุน 
เป็นต้น  

(14)    คำ่จดัเตรียมรำยงำนตำ่ง ๆ ส ำหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และ/หรือคำ่ใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึน้จำกกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย
หรือประกำศของส ำนกังำนหรือคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสมำคม หรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย เช่น กำรจัด
ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ กำรขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เป็นต้น  

(15)    คำ่ใช้จ่ำยในกำรจดัท ำ จดัพิมพ์ และจดัสง่หนงัสือบอกกลำ่ว ประกำศและรำยงำนต่ำง ๆ รวมถึงกำรลงประกำศใน
หนงัสอืพิมพ์รำยวนั ที่นอกเหนือจำกกำรประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ เช่น ประกำศกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร กำรปิดสมดุ
ทะเบียนเพื่อจ่ำยเงินปันผล เป็นต้นและ/หรือ ขำ่วสำรถึงผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(16)    คำ่ใช้จ่ำยอนัเก่ียวเนื่องจำกกำรเปลีย่นแปลงแก้ไขโครงกำร เช่น กำรจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ กำรขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรประกำศกำรแก้ไขโครงกำรในหนงัสอืพิมพ์ เป็นต้น  

(17)    คำ่เอกสำรทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ คำ่เอกสำรกำรลงบญัชีกองทนุ  

(18)    คำ่ใช้จ่ำยในกำรรับช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ ค่ำใช้จ่ำยในกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ เช่น ค่ำธรรมเนียม
ธนำคำร คำ่อำกรแสตมป์ คำ่ไปรษณียำกร คำ่โทรศพัท์ คำ่โทรสำร เป็นต้น  

(19)    ค่ำฤชำ ค่ำธรรมเนียม และ/หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เช่น ค่ำธรรมเนียมธนำคำรต่ำงๆ ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำไปรษณียำกร 
ค่ำโทรศพัท์ คำ่โทรสำร คำ่ไปรษณียำกรส ำหรับหนงัสือโต้ตอบกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่ำพำหนะ ค่ำจดทะเบียนกบัผู้มีอ ำนำจ
ตำมกฎหมำย รวมทัง้ค่ำใช้จ่ำยและ/หรือค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกบักำรจดัหำ ได้มำ รับมอบ/สง่มอบ ดแูล รักษำ 
ป้องกนัผลประโยชน์ ซึง่สนิทรัพย์หรือหลกัทรัพย์ตำ่งๆ ของกองทนุท่ีนอกเหนือไปจำกที่ได้ระบไุว้ในข้อ 15.2.2 “คำ่ธรรมเนียม
ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยปี” เป็นต้น  

(20)  คำ่ใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรผิดนดัช ำระรำคำ (Failed Trade)  

(21)     คำ่ใช้จ่ำยตำ่ง ๆ ในกำรช ำระบญัชี และเลกิกองทนุ 

(22)     คำ่ฤชำ คำ่ธรรมเนียม และ/หรือคำ่ใช้จ่ำยอื่นๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบักองทนุ  
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คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยตำมข้อ 15.2 ข้ำงต้นนี ้เป็นอตัรำที่ยงัไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 
หรือภำษีอื่นใดท ำนองเดียวกนั  
 
15.3.  คำ่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :  
15.3.1.  คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee) : มี  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  

อตัรำไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูคำ่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค ำนวณรำคำขำยหนว่ยลงทนุ  
คำ่ธรรมเนียมกำรขำย =    [มลูคำ่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค ำนวณรำคำขำยหนว่ยลงทนุ   
บวกด้วย สว่นตำ่งคำ่ขำยหนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี)]  
คณูด้วย อตัรำคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนกับผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม
ไม่เทำ่กนั และ/หรือขอสงวนสทิธิในกำรลดหยอ่น หรือยกเว้นคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือ 
ผู้ลงทนุเฉพำะกลุม่ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ดงันี ้

(1.1) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดอื่นที่จดัตัง้และบริหำรโดยบริษัทจดักำรเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดนี ้

(1.2) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือผู้ลงทนุประเภทกองทนุสว่นบคุคล หรือกองทนุส ำรองเลีย้งชีพท่ีอยูภ่ำยใต้กำรบริหำรของบริษัท
จดักำร หรือภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจดักำรอื่น 

(1.3) ผู้ลงทนุอื่นๆ โดยบริษัทจดักำรจะประกำศให้ทรำบภำยหลงั 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนกับผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม
ไม่เทำ่กนั และ/หรือมีกำรลดหยอ่น หรือยกเว้นคำ่รรมเนียมดงักลำ่วข้ำงต้น บริษัทจดักำรจะประกำศให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือ
ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วนัท ำกำร โดยจะติดประกำศ ณ ที่ท ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำร และสถำนที่ติดต่อ
ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจดักำร (www.uobam.co.th) หรือแจ้งรำยละเอียดให้
ทรำบในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส ำคญัของกองทนุ (ถ้ำมี)  

 
15.3.2 คำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Back-end Fee) : มี  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  

อตัรำไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของมลูคำ่หนว่ยลงทนุที่ใช้ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุ หกัด้วย สว่นต่ำงค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(ถ้ำมี) ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทจดักำรยกเว้นไมเ่รียกเก็บ 

บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) ในอตัรำตำมที่ระบไุว้
ข้ำงต้น ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งวนัท่ีเร่ิมคิดคำ่ธรรมเนียมให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำร โดย
จะติดประกำศ ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำร และสถำนท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 

 

 

http://www.uobam.co.th/
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คำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืน = [มลูคำ่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค ำนวณรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
หกัด้วย  สว่นตำ่งคำ่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี)] 
คณูด้วย  อตัรำคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
 

15.3.3.  คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (Switching Fee) : มี  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  

-    คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขำเข้ำ  
บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมในอตัรำเดียวกนักบัคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุ (Front- End Fee) ซึง่ในท่ีนีค้ือ 
ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูคำ่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค ำนวณรำคำขำยหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนขำเข้ำกบัผู้ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ลงทนุ
แต่ละกลุม่ไมเ่ทำ่กนั และ/หรือขอสงวนสทิธิในกำรลดหยอ่น หรือยกเว้นคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขำเข้ำให้กบั 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และ/หรือผู้ลงทนุเฉพำะกลุม่ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ดงันี ้

(1.1) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดอื่นที่จดัตัง้และบริหำรโดยบริษัทจดักำรเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุ
ของกองทนุเปิดนี ้

(1.2) ผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือผู้ลงทนุประเภทกองทุนส่วนบุคคล หรือกองทุนส ำรองเลีย้งชีพที่อยู่ภำยใต้กำรบริหำรของ
บริษัทจดักำร หรือภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจดักำรอื่น 

(1.3) ผู้ลงทนุอื่นๆ โดยบริษัทจดักำรจะประกำศให้ทรำบภำยหลงั 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขำเข้ำกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ลงทนุแต่
ละกลุม่ไมเ่ทำ่กนั และ/หรือมีกำรลดหยอ่น หรือยกเว้นคำ่รรมเนียมดงักลำ่วข้ำงต้น บริษัทจดักำรจะประกำศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
หรือผู้ลงทุนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วนัท ำกำร โดยจะติดประกำศ ณ ที่ท ำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และสถำนที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้ สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน  หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร (www.uobam.co.th) หรือแจ้ง
รำยละเอียดให้ทรำบในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส ำคญัของกองทนุ (ถ้ำมี)  

-     คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขำออก  

อตัรำไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของมลูคำ่หนว่ยลงทนุที่ใช้ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุ หกัด้วย สว่นต่ำงค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(ถ้ำมี) ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทจดักำรยกเว้นไมเ่รียกเก็บ 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุขำออก ในอตัรำตำมที่ระบไุว้ข้ำงต้น ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรจะแจ้งวนัท่ีเร่ิมคิดคำ่ธรรมเนียมให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนัท ำกำร โดยจะติดประกำศ 
ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำร และสถำนท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน  
 
15.3.4.  คำ่ธรรมเนียมกำรโอนหนว่ยลงทนุ : มี  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรโอนหน่วยลงทนุ ในอตัรำ 50 บำทต่อหน่วยลงทนุ 2,000 หน่วย หรือเศษของ 
2,000 หนว่ย โดยจ ำนวนเงินสงูสดุที่เรียกเก็บจำกผู้โอนจะต้องไมเ่กิน 25,000 บำท ทัง้นี ้บริษัทจะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมจำก
ผู้โอนในวนัท่ียื่นค ำขอโอนหนว่ยลงทนุ  

http://www.uobam.co.th/
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15.3.5.  คำ่ธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ : มี  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บในอตัรำ 50 บำทต่อรำยกำร กรณีร้องขอใบใหม่ โดยในระยะแรกจะยกเว้นไม่เรียกเก็บ  เมื่อมีกำร
เรียกเก็บจะมีประกำศให้ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำร  
 
15.3.6.  คำ่ปรับกรณีขำยคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลำถือครองที่ก ำหนดในโครงกำร (Exit Fee) :  
ไมม่ี  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ : ไมม่ี  
 
15.3.7.  คำ่ธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  

(1)    สว่นตำ่งคำ่ขำยหนว่ยลงทนุ (Subscription Spread)  

-- ไมม่ี --  

(2)    สว่นตำ่งคำ่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Redemption Spread)  

-- ไมม่ี --  

(3) ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดกำร หรือผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหรือนำยทะเบียนหน่วย
ลงทนุด ำเนินกำรให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจำกกรณีปกติ เช่น  

(3.1)  คำ่ธรรมเนียมในกำรเปลีย่นช่ือ - สกลุ ท่ีอยู ่กำรออกใบหนว่ยลงทนุ กำรออกหนงัสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ในกรณีหำยและอื่นๆ ท่ีเกิดขึน้จริง ซึง่เป็นควำมประสงค์เฉพำะตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ
จะคิดคำ่ธรรมเนียมจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอตัรำ 50 บำทตอ่รำยกำร  

(3.2)  คำ่ใช้จ่ำยในกำรจดแจ้งกำรจ ำน ำกบันำยทะเบียนหนว่ยลงทนุในอตัรำ 1,000 บำท ตอ่รำยกำร  

(3.3)  คำ่ธรรมเนียมกำรโอนเงินคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุเข้ำบญัชีของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตำมที่จ่ำยจริง  

(3.4)  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจัดกำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน หรือนำยทะเบียนหน่วย
ลงทนุด ำเนินกำรให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตำมที่ผู้ ถือหนว่ยร้องขอ ตำมที่จ่ำยจริง  

คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยตำมข้อ 15.3 ข้ำงต้นนี ้เป็นอตัรำที่ยงัไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 
หรือภำษีอื่นใดท ำนองเดียวกนั  
 
15.4.  วิธีกำรค ำนวณและตดัจ่ำยคำ่ธรรมเนียม :  
 
15.4.1 บริษัทจดักำรจะค ำนวณค่ำธรรมเนียมข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทกุวนั โดยใช้มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุในแต่ละ
วนัเป็นฐำนค ำนวณ แต่จะเรียกเก็บจำกกองทุนโดยกำรตดัจ่ำยจำกบญัชีของกองทุนเป็นรำยเดือนหรือตำมระยะเวลำที่
บริษัทจดักำรเห็นสมควร 
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15.4.2 คำ่ใช้จ่ำยข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (12) จะเรียกเก็บจำกกองทนุเมื่อมีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึน้ตำมที่จ่ำย
จริง โดยในทำงบญัชี บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำตัดจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยของกองทุนเฉลี่ยเท่ำกันทุกวนัตำมระยะเวลำของ
คำ่ใช้จ่ำยนัน้ หรือตำมระยะเวลำที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร 
 
15.4.3 คำ่ใช้จ่ำยข้อ 15.2.6 (13) – (20) จะเรียกเก็บจำกกองทนุ เมื่อมีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึน้ตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำง
บญัชีบริษัทจดักำร จะตดัจ่ำยครัง้เดียวในวนัท่ีเกิดคำ่ใช้จ่ำยนัน้ๆ  

ทัง้นี ้กำรตดัจ่ำยคำ่ใช้จ่ำยดงักลำ่วข้ำงต้นจะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี อนึ่ง หำกมีกำร
เปลีย่นแปลงเก่ียวกบัภำษีมลูคำ่เพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย หรือภำษีอื่นใดในท ำนองเดียวกนั ทัง้ที่กองทนุเป็น
ผู้ รับภำระหรือเป็นผู้ รับภำระแทนผู้ รับเงินตำมสัญญำ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำรรับรู้ภำษีต่ำงๆ 
ดงักลำ่ว โดยถือวำ่ได้รับมติจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
 
15.5.  กำรเปลีย่นแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำย :  
15.5.1 กำรเปลีย่นแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยภำยใต้อตัรำที่ระบไุว้ในโครงกำร  
บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรเพิ่ม/ลด/ยกเว้นคำ่ธรรมเนียม ภำยใต้อตัรำที่ระบไุว้ในข้อ 15. “คำ่ธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย
ที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมและผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” นีโ้ดยไมถื่อวำ่เป็นกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร อย่ำงไรก็ดีในกำร
เรียกเก็บ เพิ่ม หรือ ลด หรือยกเว้นค่ำธรรมเนียมดงักลำ่วข้ำงต้นนี ้บริษัทจดักำรจะท ำกำรติดประกำศไว้ ณ ที่ เปิดเผยของ
บริษัทจดักำร  
 
15.5.2   กำรเปลีย่นแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำย  
บริษัทจดักำรสงวนสทิธิที่จะเพิ่ม/ลดคำ่ธรรมเนียม และ/หรือคำ่ใช้จ่ำย ตำมข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแก้ไข
เพิ่มเติมโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

(1)  กรณีเพิ่มอตัรำค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย ไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัรำค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยตำมที่ระบไุว้ใน
โครงกำร ภำยในระยะเวลำ 1 ปี 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 60 วนั ตำมวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้ก่อนกำรเรียกเก็บ
คำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยเพิ่มดงักลำ่ว 

(1.1)    ประกำศหนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อยหนึง่ฉบบั เป็นเวลำ 3 วนัติดตอ่กนั และ 

(1.2)    ติดประกำศไว้ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจัดกำร และสถำนที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ใช้
เป็นสถำนท่ีในกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ   

(2)    กรณีเพิ่มอตัรำคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยเกินกวำ่ร้อยละ 5 ของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร 
ภำยในระยะเวลำ 1 ปี  

บริษัทจดักำรจะกระท ำเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วยมติเกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมด หรือได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  

(3)    กรณีที่บริษัทจดักำรจะเปลีย่นแปลงลดคำ่ธรรมเนียม หรือคำ่ใช้จ่ำย  
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บริษัทจดักำรจะติดประกำศคำ่ธรรมเนียม หรือคำ่ใช้จ่ำยอตัรำใหม ่ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและสถำนที่ติดต่อทกุแห่ง
ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ใช้เป็นสถำนท่ีในกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ   

ทัง้นี ้กำรเปลี่ยนแปลงตำมข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) ข้ำงต้น บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ทรำบภำยใน 15 วนันบัแตว่นัเปลีย่นแปลงคำ่ธรรมเนียม หรือคำ่ใช้จ่ำย 
 
15.6.  หมำยเหต ุ:  
15.6.1 กำรเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรตำมข้อ 15.2.1 

(1)  ในกรณีที่กองทนุรวมมีมลูคำ่หนว่ยลงทนุท่ีขำยได้แล้วทัง้หมดโดยค ำนวณตำมมลูค่ำที่ตรำไว้ของหน่วยลงทนุน้อยกว่ำ 
50 ล้ำนบำท บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรเป็นอตัรำร้อยละของมลูคำ่ทรัพย์สนิ หรือมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุรวมเทำ่นัน้ 

(2)    ในกรณีที่มลูคำ่ของกองทนุรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมมีมลูค่ำไม่น้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำท หำก
ต่อมำกองทุนรวมดงักล่ำวมีมูลค่ำหน่วยลงทุนที่ขำยได้แล้วทัง้หมดโดยค ำนวณตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ของหน่วยลงทุนลดลง
เหลอืน้อยกวำ่ 50 ล้ำนบำท บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้

(2.1)    ในกรณีที่บริษัทจดักำรกองทนุรวมเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรเป็นอตัรำร้อยละของมลูค่ำทรัพย์สินหรือมลูค่ำ
ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรที่เรียกเก็บต้องเป็นอตัรำร้อยละที่ไม่สงูกว่ำร้อยละของ
คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรเดิมที่บริษัทจดักำรเรียกเก็บในช่วงเวลำที่กองทนุรวมมีมลูค่ำไม่น้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำทโดยค ำนวณ
ตำมมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหนว่ยลงทนุ 

(2.2)    ในกรณีอื่นนอกเหนือจำกกรณีตำม (2.1) บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรในอตัรำที่แสดงได้ว่ำ
เหมำะสมและเป็นธรรม ทัง้นี ้โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
15.6.2 คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมดเป็นอตัรำที่ยงัไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ ภำษีหกั  ณ ที่จ่ำย หรือ
ภำษีอื่นใดท ำนองเดียวกนั ทัง้ที่กองทนุเป็นผู้ รับภำระหรือเป็นผู้ รับภำระแทนผู้ รับเงินตำมสญัญำ 
 

16.  วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน 
และรำคำหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีมูลค่ำหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 
16.1.  วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำหน่วย
ลงทนุ : ในประเทศ 
 
16.2.  เง่ือนไขพิเศษ :  
16.2.1 บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ์ และวิธีกำรท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ประกำศก ำหนด  
 
16.2.2     บริษัทจดักำรจะค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ตำมระยะเวลำดงัตอ่ไปนี ้ 
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(1)    ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคำ่หนว่ยลงทนุ ทุกสิน้วันท ำกำร  

(2)    ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทุกสิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน ภำยในวันท ำ
กำรถดัไป ทัง้นี ้ให้ใช้มลูคำ่หนว่ยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำดงักลำ่ว 

(3)    ประกำศมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคำ่หนว่ยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุลำ่สดุ โดยให้ประกำศภำยในวัน
ท ำกำรถดัไป  

(4)   ประกำศรำคำขำยหนว่ยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุลำ่สดุ โดยให้ประกำศ
ภำยในวันท ำกำรถดัไป 

(5) ประกำศวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เพื่อกำรจ่ำยเงินปันผล โดยให้ประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป 

มลูค่ำหน่วยลงทนุ หมำยถึง มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิหำรด้วยจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท ำกำรที่
ค ำนวณนัน้  

มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรับซื อ้คืนหน่วยลงทุน ที่ประกำศข้ำงต้นต้องได้รับ
กำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
16.2.3 กำรใช้ตวัเลขทศนิยมของมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือ
จ ำนวนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเปิด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)   ค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกั
สำกล  

(2)    ค ำนวณมลูค่ำหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล ส ำหรับ
มลูคำ่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในกำรค ำนวณ รำคำขำยหนว่ยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต ำแหนง่ที่ 4 ขึน้ สว่นมลูคำ่หนว่ยลงทนุเพื่อ
ใช้ในกำรค ำนวณรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมต ำแหนง่ที่ 5 ทิง้  

(3)    ประกำศมลูคำ่หนว่ยลงทนุตำมที่ค ำนวณได้ใน (2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต ำแหนง่โดยตดัทศนิยมต ำแหนง่ที่ 5 ทิง้ 
และประกำศรำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตำมที่ค ำนวณได้ใน (2)  

(4)    ค ำนวณจ ำนวนหนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหนง่ โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล แต่จะใช้
ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต ำแหนง่โดยตดัทศนิยมต ำแหนง่ที่ 5 ทิง้  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จำกกำรค ำนวณตำม (1) ถึง (4) บริษัทจดักำรจะน ำผลประโยชน์นัน้รวมเข้ำเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุรวมเปิด 
 
16.2.4 บริษัทจัดกำรได้รับยกเว้นไม่ต้องค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรัพย์สิน มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทุน 
และรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุกองทนุเปิด เมื่อมีเหตกุำรณ์ดงัต่อไปนี ้ 

(1)    เมื่อบริษัทจดักำรกองทนุรวมไมข่ำย รับซือ้คืนหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพำะในช่วงระยะเวลำดงักลำ่ว  

(2)    เมื่อมีเหตทุี่บริษัทจดักำรต้องเลกิกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรำกฏเหตดุงักลำ่ว 
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เง่ือนไขพิเศษ :  
1.     กำรหยดุค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรัพย์สนิ  
เว้นแตก่รณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกำศ ก ำหนด สัง่กำร เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่ำงอื่น บริษัท
จดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดค ำนวณ และไม่ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทุน และ
รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ เมื่อบริษัทจดักำรเห็นว่ำมีเหตกุำรณ์ต่ำงๆ ที่อำจสง่ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้
ถือหนว่ยลงทนุ และ/หรืออำจมีผลกระทบตอ่กำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุจนเป็นเหตใุห้ไมส่ำมำรถค ำนวณได้
อยำ่งสมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม อำทิเช่น เมื่อปรำกฏเหตกุำรณ์ตำ่ง ดงัตอ่ไปนี ้:-  

(1)  เมื่อตลำดหลกัทรัพย์หรือตลำดทำงกำรอื่นใด ที่หลกัทรัพย์หรือตรำสำรอื่นใดที่กองทนุมีไว้หรือลงทนุไว้ หรือฝำกไว้ ปิด
ท ำกำร ไม่ว่ำด้วยเหตใุดก็ตำมที่นอกเหนือจำกกำรปิดท ำกำรตำมปกติหรือต้องหยดุกำรด ำเนินกำรอนัเป็นปกติลงชัว่ขณะ 
หรือ  

(2)    เมื่อปรำกฏเหตกุำรณ์ในกรณีที่กำรท ำรำยกำร ซือ้-ขำย หลกัทรัพย์ และ/หรือตรำสำรอื่นใดที่กองทนุลงทนุไว้หรือมีไว้ 
ถกูจ ำกดั หรือ ถกูระงบั ในกำรท ำรำยกำร (restricted and suspended) หรือ  

(3)    เมื่อปรำกฏเหตกุำรณ์ในกรณีที่ กำรท ำรำยกำร ฝำก-ถอน โอนเงิน ในบญัชีที่กองทนุเป็นเจ้ำของ หรือ กำรท ำรำยกำร 
ซือ้-ขำย ฝำก-ถอน-โอน หลกัทรัพย์ที่กองทนุมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมปกติ จนเป็นเหตใุห้ไม่สำมำรถ
ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุได้อยำ่งสมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม หรือ  

(4)    เมื่อระบบกำรติดตอ่ – สือ่สำรตำ่งๆ และ/หรือ ระบบงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรค ำนวณ หรือ กำรหำมลูค่ำสินทรัพย์ 
และ/หรือ หลกัทรัพย์อื่นใด รวมถึง เงินฝำก ที่กองทนุมีไว้หรือลงทนุไว้ เกิดกำรขดัข้องไมว่ำ่ด้วยเหตอุนัใดจนเป็นเหตใุห้บริษัท
จดักำรไมส่ำมำรถท ำกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิของกองทนุได้อยำ่งสมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม หรือ  

(5)    เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ไม่ปกติทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ กำรทหำร หรือทำงกำรเงิน หรือเหตุกำรณ์ไม่ปกติอื่นใด อนัเป็น
ผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ในด้ำนตำ่งๆ ของกองทนุ หรือ ตอ่สนิทรัพย์ตำ่งๆ ท่ีกองทนุลงทนุไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตใุห้กองทนุ
ไมส่ำมำรถ ซือ้-ขำย ฝำก-ถอน โอน-ย้ำย สนิทรัพย์ตำ่งๆ ได้ อยำ่งปกติ หรือ  

(6)    และเหตุกำรณ์อื่นๆ ที่มีนัยส ำคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สำมำรถค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่ำง
สมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น  

เมื่อปรำกฏเหตตุำมที่ได้กลำ่วมำข้ำงต้น บริษัทจดักำรจะประกำศกำรหยดุค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน 
รำคำขำยหนว่ยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำรและสถำนที่ติดต่อทกุ
แหง่ของผู้สนบุสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ และบริษัทจดักำรจะรำยงำนกำรหยดุค ำนวณมลูค่ำ
ดงักลำ่วพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทนุให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั  

อนึ่ง ขณะที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทุนได้อย่ำงสมเหตุสมผล และ /หรือเป็นธรรมนัน้ 
บริษัทจดักำรอำจไม่ขำย หยดุขำย ไม่รับซือ้คืน หยดุรับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน 
หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออำจหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ด้วย
เช่นกนั  

2.      ส ำหรับวิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำย
หน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่ระบไุว้ในข้อ 16.1 ข้ำงต้น เว้นแต่
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กรณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกำศ ก ำหนด สัง่กำร เห็นชอบ และ/หรือ
ผ่อนผนัเป็นอย่ำงอื่น บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนัน้โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
และไมถื่อเป็นกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร 
 
16.3.  แหลง่ข้อมลูกำรเปิดเผยมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ และรำคำหนว่ยลงทนุ :  
บริษัทจดักำรจะประกำศทำงเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร (www.uobam.co.th) และจดัให้มีข้อมลูประกำศดงักลำ่วข้ำงต้นไว้ 
ณ ที่ท ำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และสถำนที่ทุกแห่งที่ผู้ สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ใช้ซือ้ขำย
หน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) 

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะประกำศโดยช่องทำงอื่นแทนกำรประกำศทำงเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร (www.uobam.co.th) 
เช่น หนงัสอืพิมพ์รำยวนั เป็นต้น หรือช่องทำงอื่นใดที่เหมำะสม โดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และ
บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ณ ที่ท ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำรและสถำนที่
ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) 
 
16.4.  หลกัเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มลูคำ่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง :  
1. ในกรณีที่รำคำหนว่ยลงทนุที่ไมถ่กูต้องตำ่งจำกรำคำหนว่ยลงทนุที่ถกูต้องน้อยกวำ่หนึง่สตำงค์ หรือตำ่งจำกรำคำหนว่ยลงทนุ
ที่ถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตำงค์ขึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดักำรจะจดัท ำและสง่รำยงำน
ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทรำบถึงควำมผิดพลำดภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่พบว่ำรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และจดัให้มี
ส ำเนำรำยงำนดงักลำ่วไว้ ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำรเพื่อให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้ โดย
รำยงำนดงักลำ่วจะมีรำยกำรอยำ่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  รำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 

(2)  รำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(3)  สำเหตทุี่ท ำให้รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 

(4)  มำตรกำรป้องกนัเพื่อมิให้รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีที่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสำเหตมุำจำก
ปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได้ เช่น รำคำหลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้สดุท้ำยของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง 

ในกรณีที่เหตขุองควำมผิดพลำดซึ่งท ำให้รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตำมวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อกำรค ำนวณรำคำหน่วยลงทนุ
ครัง้ต่อไป เช่น กำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ผิดพลำด เป็นต้น บริษัทจัดกำรจะแก้ไขรำคำหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนบัแต่วนัที่
บริษัทจดักำรพบวำ่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย 

 2. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถูกต้องต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทนุที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรำ
ตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดักำรจะค ำนวณรำคำหน่วยลงทุนย้อนหลงันบัแต่วนัที่พบรำคำ
หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงวนัท่ีรำคำหนว่ยลงทนุถกูต้อง และด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนีเ้ฉพำะวนัท่ีรำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง
ตำ่งจำกรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรำสว่นตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทนุที่
ถกูต้อง 

http://www.uobam.co.th/
http://www.uobam.co.th/
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(1)  จดัท ำรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำให้เสร็จสิน้ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีพบวำ่รำคำ
หนว่ยลงทนุนัน้ไมถ่กูต้อง และสง่รำยงำนดงักลำ่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค ำนวณรำคำหน่วยลงทนุ
เสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนดงักลำ่วภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่บริษัทจดักำรสง่รำยงำนให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รำยงำนดงักลำ่วจะมีรำยกำรอยำ่งน้อย ดงัตอ่ไปนี  ้ 

(ก)  รำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(ข)  รำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(ค)  สำเหตทุี่ท ำให้รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(ง)  กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรเมื่อพบวำ่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะจดัให้มีส ำเนำรำยงำนตำม (1) ไว้ ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำร เพื่อให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
สำมำรถตรวจสอบได้  

(2)  แก้ไขรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถูกต้องให้เป็นรำคำหน่วยลงทนุที่ถกุต้องภำยในวนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำตำม (1) 

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

(4)  ชดเชยรำคำให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุที่ได้ซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ
ในช่วงระยะเวลำที่รำคำหนว่ยลงทนุไมถู่กต้องทรำบถึงกำรแก้ไขรำคำตำม (2) และกำรชดเชยรำคำ ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบั
แตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนดงักลำ่ว 

(5)  จดัท ำรำยงำนมำตรกำรป้องกนัเพื่อมิให้รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และสง่รำยงำนดงักลำ่ว พร้อมทัง้ส ำเนำรำยงำน
กำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำที่จดัท ำตำม (1) ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 7 วนัท ำ
กำรนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำนัน้ เว้นแต่ใน
กรณีที่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไมอ่ำจควบคมุได้ บริษัทจดักำรจะไมส่ง่รำยงำนมำตรกำร
ป้องกันให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แต่จะส่งส ำเนำเอกสำรที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ำกำรที่รำคำหน่วยลงทนุ
ไม่ถกูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไมอ่ำจควบคมุได้แทน 

3.  ในกำรชดเชยรำคำตำมข้อ 2 (4) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำร ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  กรณีรำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต ่ำกวำ่รำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงันี ้

(ก)  กรณีที่เป็นกำรขำยหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะลดจ ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจ ำนวนซึ่งมีมูลค่ำ
เท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหำกปรำกฏว่ำผู้ ซือ้หน่วยลงทุนไม่มี
หน่วยลงทนุเหลอือยู ่หรือมีหนว่ยลงทนุเหลอือยูน้่อยกวำ่จ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจะต้องลด บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินของบริษัท
จดักำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ หรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่นัน้และจ่ำยเงินของบริษัท
จดักำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่กำรที่รำคำ
หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได้ เช่น รำคำหลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำดค รัง้สดุท้ำย
ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ำมีสำเหตุ
ดงักลำ่ว 
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(ข)  กรณีที่เป็นกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะเพิ่มจ ำนวนหนว่ยลงทนุของผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมี
มูลค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ำยเงินของกองทุนเปิดเป็น
จ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุ แต่หำกปรำกฏว่ำผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนไม่มี
หน่วยลงทนุเหลืออยู่ บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินของกองทุนเปิดเป็นจ ำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้แก่
ผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุ 

(2)  กรณีรำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวำ่รำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงันี ้

(ก)  กรณีที่เป็นกำรขำยหน่วยลงทนุ บริษัทจัดกำรจะเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูค่ำ
เท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ำยเงินของกองทุนเปิดเป็นจ ำนวน
เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ 

(ข)  กรณีที่เป็นกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะลดจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมี
มลูคำ่เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัรำคำหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องหำกปรำกฏวำ่ผู้ขำยคนืหนว่ยลงทนุไมม่ี
หนว่ยลงทนุเหลอือยู ่หรือมีหนว่ยลงทนุเหลอือยูน้่อยกวำ่จ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจะต้องลด บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินของบริษัท
จดักำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ หรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่นัน้และจ่ำยเงินของบริษัท
จดักำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่กำรที่รำคำ
หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได้ เช่น รำคำหลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้สดุท้ำย
ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ำมีสำเหตุ
ดงักลำ่ว 

ในกรณีที่บริษัทจดักำรต้องชดเชยรำคำเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุรำยใดมีมลูคำ่ไม่ถึงหนึ่งร้อยบำท 
บริษัทจดักำรอำจน ำเงินชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกที่มีกำรจ่ำยเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แต่ถ้ำบคุคลดงักลำ่วไม่มี
สถำนะเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว บริษัทจดักำรจะชดเชยรำคำให้แล้วเสร็จภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำกำรจ่ำยเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยรำคำ
ให้แก่ผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุตำม (1) (ข) หรือผู้ซือ้หน่วยลงทนุตำม 2(ก) บริษัทจดักำรอำจจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองแทน
กองทนุเปิดก็ได้ 

4.  บริษัทจดักำรจะรับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยตำ่ง ๆ ที่เกิดขึน้จำกรำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง เช่น คำ่ใช้จ่ำยในกำรประกำศกำร
แก้ไขรำคำตำมข้อ 2(3) ในหนงัสอืพิมพ์ คำ่ออกเช็ค คำ่ใช้จ่ำยในกำรจดัสง่เงินชดเชยรำคำให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุและผู้ขำย
คืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีที่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไมอ่ำจควบคมุได้ 
 

17.  ช่ือผู้เก่ียวข้อง :   
17.1.  ช่ือบริษัทจดักำร :  
ช่ือ  :  บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
17.2.  ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์ :  
ช่ือ  :  ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
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17.3.  ช่ือผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) :  
ไมม่ี 
 
17.4.  ช่ือของผู้ รับมอบหมำยงำนด้ำนกำรจดักำรลงทนุ (Outsource) :  

ช่ือ :  ไมม่ี 

สทิธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ : ไมม่ี 
 
17.5.  ที่ปรึกษำ :  

17.5.1.  ช่ือที่ปรึกษำกำรลงทนุ : ไมม่ี 

17.5.2.  ช่ือที่ปรึกษำกองทนุ : ไมม่ี 
 
17.6.  ผู้สอบบญัชี :  

ช่ือ : นำย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ  

ช่ือ : นำย ประวิทย์ วิวรรณธนำนตุร์  

ช่ือ : นำย บรรจง พิชญประสำธน์  

ช่ือ : นำยเทอดทอง เทพมงักร  

ช่ือ : นำยอดุม ธนรัูตน์พงศ์ 

ช่ือ : นำย วิชยั รุจิตำนนท์  

ช่ือ : นำงสำวชมภนูชุ  แซแ่ต้ 

ช่ือ : นำยไกรสทิธ์ิ  ศิลปมลคงกลุ 

รำยละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) :  
นำยอธิพงศ์  อธิพงศ์สกลุ หรือนำยประวิทย์  วิวรรณธนำนตุร์ หรือนำยบรรจง  พิชญประสำธน์ หรือนำยเทอดทอง  เทพมงักร 
หรือนำยอดุม  ธนรัูตน์พงศ์ หรือ นำยวิชยั รุจิตำนนท์ หรือนำงสำวชมภนูชุ  แซแ่ต้ หรือนำยไกรสทิธ์ิ  ศิลปมลคงกลุ 

รำยละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) : 

นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ หรือ นำยวิชยั รุจิตำนนท์ 
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกดั 
100/72 ชัน้ท่ี 22 อำคำรวอ่งวำนิช บี ห้องเลขที่ 100/2 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง  
เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10320  
โทรศพัท์ 0-2645-0107-9 โทรสำร 0-2645-0110 
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หรือ นำยประวิทย์ วิวรรณธนำนตุร์ หรือ นำยเทอดทอง เทพมงักร หรือ นำงสำวชมภนูชุ แซแ่ต้ หรือ นำยบรรจง พิชญประสำธน์  
บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั 
100/19 ชัน้ 14 อำคำรวอ่งวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2645-0080   โทรสำร 0-2645-0020 

หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ 
 
17.7.  กำรแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพำะกอง Country Fund) :  
-- ไมม่ี -- เนื่องจำกไมใ่ช่กองทนุรวมส ำหรับผู้ลงทนุตำ่งประเทศ (Country Fund) 

 
18.  รอบระยะเวลำบัญชีประจ ำปีของกองทุนรวม :  
18.1.  วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี :  31 กรกฎำคม 
 
18.2.  วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : 31 กรกฎำคม 2555 
 
18.3.  รำยละเอียดเพิ่มเติม :  ไมม่ี 
 

19.  กำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีกำรแก้ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือแก้ไข
วิธีกำรจัดกำร :  

19.1   กำรด ำเนินกำรและกำรบริหำรจดักำรกองทนุโดยบริษัทจดักำร  
ในกำรด ำเนินกำรและบริหำรจดักำรใดๆ ของกองทนุนัน้ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำร
กองทนุและหนงัสอืชีช้วน เว้นแตก่รณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ สมำคม และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย เช่น กระทรวงกำรคลงั เป็นต้น 
ได้แก้ไขเปลีย่นแปลง เพิ่มเติม ประกำศ ก ำหนด สัง่กำร เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่ำงอื่น บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำร
ให้เป็นไปตำมนัน้โดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  
 
19.2    กำรแก้ไขโครงกำรจดักำรกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีกำรจดักำร  

(1) บริษัทจดักำรอำจแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมได้ โดยถือว่ำได้รับมติจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือ
ข้อก ำหนดอื่นในท ำนองเดียวกนั ดงัต่อไปนี ้

(1.1)   กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อมลูซึง่มีผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้ เช่น กำรลดมลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรซือ้
ขำยหน่วยลงทนุ กำรเพิ่มช่องทำงซือ้ขำยหน่วยลงทนุ กำรลดเวลำสง่ค ำสัง่ซือ้ขำยหน่วยลงทนุลว่งหน้ำ กำรเพิ่มควำมถ่ีใน
กำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุโดยไมก่ระทบสถำนะกำรลงทนุของกองทนุอยำ่งมีนยัส ำคญั เป็นต้น 

(1.2)   กำรแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจนประกำศ กฎ 
และค ำสัง่ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแหง่กฎหมำยดงักลำ่ว 
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(1.3)   กำรแก้ไขช่ือและรำยละเอียดอื่นของบคุคลให้ถกูต้อง 

(2)   หำกมีควำมจ ำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทุน หรือวิธีกำรจดักำรกองทนุเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่ อ
กองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร อำทิเช่น กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรลงทุนของ
กองทนุ เป็นต้น โดยหำกมิได้กระท ำโดยมติเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่ง
หนึ่ง ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของโครงกำรจัดกำรกองทุน ก็จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  

ในกรณีที่กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือวิธีจดักำรกองทนุ ได้กระท ำโดยมีมติเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึ่งคิดตำม
จ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่ง ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของโครงกำรจดักำรกองทนุ บริษัท
จดักำรจะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ทรำบภำยใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีมีมติให้แก้ไข  
อย่ำงไรก็ดี  ในกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรตำมมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  หำกปรำกฏว่ำมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลำ่วไม่
เกินร้อยละ 55 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของโครงกำร บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะส่งเอกสำร
หลกัฐำนเก่ียวกบักำรขอมติและกำรนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลกำรนบัมตินัน้ 

ในกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรใด หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมมติโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจำก
ข้อจ ำกัดในกำรนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนตำมประกำศคณะกรรมก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับ
ข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่ของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรกองทนุรวมอำจด ำเนินกำรขอรับควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำนตำมแนวทำงที่ส ำนกังำนก ำหนดได้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจดักำรกองทนุไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรำย และจะประกำศ
ทำงหนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบัภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์หรือวนัท่ีได้มีมติแก้ไข แล้วแตก่รณี  

(3) บริษัทจัดกำรอำจด ำเนินกำรเพิ่มจ ำนวนเงินทุนของโครงกำรจัดกำรกองทุนที่ได้จดทะเบียนไว้กับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้ภำยใต้
เง่ือนไขและวิธีกำร ดงัตอ่ไปนี ้ 

(3.1)  บริษัทจัดกำรจะเสนอขำยหน่วยลงทุนตำมจ ำนวนที่เพิ่มขึน้ของเงินทุนโครงกำรได้ต่อเมื่อได้มีกำรจดทะเบียน
เปลีย่นแปลงเงินทนุโครงกำรตอ่ส ำนกังำนแล้ว  

(3.2)  กำรขำยหนว่ยลงทนุเพิ่มจะต้องไมท่ ำให้มลูคำ่ทัง้หมดของหนว่ยลงทนุท่ีเพิ่มมีมลูคำ่เกินกวำ่เงินทนุโครงกำร ทัง้นี ้ให้
บริษัทจดักำรใช้มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ 

(3.3)  รำคำเสนอขำยหนว่ยลงทนุต้องก ำหนดตำมมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ณ สิน้วนัที่เสนอขำยหนว่ยลงทนุเพิ่ม 

(4)   บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุ หรือวิธีจดักำรกองทนุเก่ียวกบักำรเปลี่ยนแปลง
วนั เวลำ วิธีกำรในกำรท ำกำรรับค ำสัง่ซือ้-ขำยหนว่ยลงทนุ และ/หรือกรณีอื่นใดที่เป็นกรณีที่ถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้
ถือหน่วยลงทนุแล้ว ตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ทรำบตอ่ไป  

(5)   บริษัทจดักำรอำจด ำเนินกำรควบรวมกองทนุ โดยจะเป็นกำรควบกองทนุรวมหรือกำรรวมกองทนุรวมที่อยู่ภำยใต้กำร
จดักำรของบริษัทจดักำรเท่ำนัน้ ทัง้นี  ้บริษัทจัดกำรจะสำมำรถด ำเนินกำรเพื่อควบรวมกองทุนได้ต่อเมื่อได้รับมติของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ และได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
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ทัง้นี ้ในกำรควบรวมกองทนุ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรภำยใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศก ำหนด 
เว้นแตค่ณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
จะพิจำรณำผอ่นผนั เห็นชอบ ประกำศ ก ำหนด แก้ไข เปลีย่นแปลง หรือสัง่กำร เป็นอยำ่งอื่น  

หลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลำ่ว ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดในข้อ
ผกูพนัระหวำ่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนด
ไว้ในมำตรำ 129 แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 

20.  ข้อก ำหนดอ่ืนๆ :  
20.1    บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนหรือวิธีกำรจัดกำรตำมที่
เห็นสมควรในกรณีที่สว่นรำชกำรตำ่งๆ เช่น คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือหนว่ยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย ได้มีกำรปรับเปลี่ยน แก้ไขเพิ่ม/ลด 
ประกำศก ำหนด เห็นชอบ สัง่กำร ผ่อนผนัในเร่ืองต่ำงๆ ที่เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีกำรจดัตัง้จดักำร และ/หรือวิธีกำร
บริหำรจดักำรกองทุน ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองของกฎหมำย ประกำศ ข้อก ำหนด ระเบียบปฏิบตัิ เง่ือนไข หรือรำยละเอียดต่ำง ๆ 
ฯลฯ ทัง้นี ้โดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรำยแล้ว  
 
20.2    กำรกู้ยืมเงินหรือกำรท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืน  
ในกรณีที่กองทนุรวมเปิดมีเหตจุ ำเป็นต้องบริหำรสภำพคลอ่งเป็นกำรชัว่ครำว บริษัทจดักำรกองทนุรวมอำจกู้ยืมเงินหรือเข้ำ
ท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนในนำมของกองทนุรวมได้ ตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งต้องเป็นบคุคลประเภทสถำบนั โดยบคุคลดงักลำ่วต้องไม่ใช่ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม
เปิดนัน้  

(2)   ระยะเวลำกำรช ำระหนีต้ำมสญัญำกู้ยืมเงินหรือธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนต้องไมเ่กินเก้ำสบิวนั  

(3)   อตัรำสว่นกำรกู้ยืมเงินและกำรท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืน ณ สิน้วนัใด เมื่อรวมกนัแล้วต้องไมเ่กินร้อยละสบิ
ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม เว้นแต่กำรเกินอตัรำสว่นดงักลำ่วมิได้เกิดจำกกำรกู้ยืมเงินหรือกำรท ำธุรกรรมกำร
ขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนเพิ่มเติม  

(4)   ในกรณีของกำรท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืน ต้องใช้สญัญำมำตรฐำนที่ก ำหนดโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี ้
ไทยหรือบริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
20.3    กำรด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทนุ 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทนุตำมนยัข้อ 4 ของประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำ
ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบักำรด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทนุและกำรท ำประกนัภยัควำมรับผิดของบริษัทจดักำร บริษัท
จดักำรจะเปลี่ยนให้บริษัทจดักำรรำยอื่นเข้ำจดักำรกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน หรือขอมติ
โดยเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่คิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่บริษัทจดักำรรู้หรืออำจรู้ถึงกำรไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของ
เงินกองทนุดงักลำ่ว ทัง้นี ้หำกมีเหตจุ ำเป็นและสมควร บริษัทจดักำรอำจขอให้ส ำนกังำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได้  
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โดยกำรคดัเลอืกบริษัทจดักำรรำยใหมจ่ะค ำนงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส ำคญั และในกรณีที่มีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึน้
จำกกำรเปลี่ยนบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดงักลำ่ว หำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 
 
20.4     กำรก ำหนดเหตเุพิ่มเติมกรณีไมข่ำยหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้ หรือค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ  ห รื อ
กำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้ / ค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ  
เพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรำยให้เท่ำเทียมกนั บริษัทจดักำรอำจไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วย
ลงทุนตำมค ำสัง่ซือ้ หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค ำสัง่ซือ้ / ค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค ำสั่ง
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ในกรณีตอ่ไปนี ้ 

กรณีที่บริษัทจัดกำรอยู่ระหว่ำงกำรใช้สิทธิในกำรงดค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทุน อนัเนื่องมำจำกไม่สำมำรถ
ค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินของกองทนุได้อย่ำงเป็นธรรมและสมเหตสุมผลตำมที่ระบไุว้ในข้อ 16.2 เง่ือนไขพิเศษ 1. “กำรหยดุ
ค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ”  
 
20.5    ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทนุ 
ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทนุนี ้คือ  
ดชันีพนัธบตัรรัฐบำลกลุม่ที่ 1 (กลุม่อำยคุงเหลอืระหว่ำง 1 ถึง 3 ปี) (45%) และดชันีหุ้้นกู้ที่มีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือในระดบั
นำ่ลงทนุตัง้แต ่BBB ขึน้ไป (กลุม่อำยคุงเหลอืระหวำ่ง 1 ถึง 3 ปี) (45%) และดชันี SET (10%) 

บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับสดัส่วนตวัชีว้ดัให้สอดคล้องกับสภำวะกำรตลำดที่ เปลี่ยนแปลงไป และ/หรือสดัส่วน
กำรลงทนุท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยในกำรปรับสดัสว่นตวัชีว้ดัของกองทนุดงักลำ่วข้ำงต้น บริษัทจดักำรจะติดประกำศให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ณ ที่ท ำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำรและสถำนที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) 

นอกจำกนี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดั ในกรณีที่หน่วยงำนที่จดัท ำตวัชีว้ดัดงักลำ่วได้มีกำรยกเลิก 
และ/หรือเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดั และ/หรือกรณีอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัดชันี และ/หรือมีกำรด ำเนินกำรใดๆ จนท ำให้เช่ือได้ว่ำดชันี
ดงักลำ่วข้ำงต้นไม่เหมำะสมที่จะน ำมำใช้เปรียบเทียบกบัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุอีกต่อไป อำทิเช่น อำจมีกำรจดัท ำ
ดชันีตวัชีว้ดัตวัใหมท่ี่เหมำะสมกวำ่ตวัเดิมที่ใช้อยู ่และ/หรือมีกำรปรับเปลีย่นหลกัทรัพย์หรือดชันีที่น ำมำเป็นองค์ประกอบใน
กำรค ำนวณดชันีดงักลำ่วข้ำงต้น เป็นต้น โดยบริษัทจดักำรจะติดประกำศให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนั
ท ำกำร ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำรและสถำนท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) พร้อมทัง้
จะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำร 
 
20.6     บริษัทจดักำรอำจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทนุจำกบคุคลที่เป็นผู้ให้บริกำร อนัเนื่องมำจำกกำรใช้บริกำรของ
บคุคลดงักลำ่วในกำรจดักำรกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ำในทำงเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบำทโดยตรงของ
ควำมเป็นกองทนุตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ 

(2)   ต้องไมม่ีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นวำ่บริษัทจดักำรใช้บริกำรของบคุคลนัน้บ่อยครัง้เกินควำมจ ำเป็นเพื่อให้กองทนุได้รับ
ประโยชน์จำกบคุคลดงักลำ่ว (churning) 
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ในกำรจดัสรรผลประโยชน์ตำมวรรคหนึง่ให้แก่กองทนุท่ีอยูภ่ำยใต้กำรบริหำรจดักำรของบริษัทจดักำร บริษัทต้องกระท ำด้วย
ควำมเป็นธรรมและค ำนงึถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที่อำจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักำรรับผลประโยชน์ดงักลำ่วไว้ในรำยงำนรอบปีบญัชี และในกรณีที่เป็นกองทนุ
รวมเปิด จะเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วไว้ในรำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดือนด้วย 
 
20.7     บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีกำรจัดส่งเอกสำร ข้อมูล หรือ
รำยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกองทุนให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทุนแตกต่ำงไปจำกเดิม อำทิเช่น บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำจดัส่ง
เอกสำร ข้อมลู หรือรำยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกบักองทนุผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จดัสง่ข้อมลูผ่ำนระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เนตของบริษัทจัดกำร หรือกำรจัดส่งข้อมูลผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งข้อมูลให้ใน
รูปแบบข้อมลูทำงอิเลก็ทรอนิกส์อื่น ดงันัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจึงควรตรวจสอบให้แนใ่จวำ่ได้รับข้อมลูเก่ียวกบักองทนุครบถ้วน
แล้ว เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ส ำหรับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุที่ได้รับผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และ/หรือวิธีกำรอื่นใด ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถใช้แทนหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุตำมปกติได้ 
 
20.8 ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุมีหน้ำที่แจ้งกำรเปลี่ยนแปลงข้อมลูหรือข้อเท็จจริงใดๆ  
โดยเฉพำะข้อมลูที่แสดงตนและแสดงสญัชำตให้บริษัทจดักำร และ/หรือผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนทรำบ หำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงจำกที่เคยแจ้งไว้ ทัง้นี ้บริษัทจัดกำร และ/หรือผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน อำจพิจำรณำขอข้อมูลหรือ
เอกสำรเพิ่มเติมทัง้ก่อนและภำยหลงักำรลงทนุในกองทนุไปแล้ว เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เก่ียวข้องหรือเพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบตัิ หรือกำรตีควำม หรือกำรสัง่กำร
ของหนว่ยงำนท่ีมีอ ำนำจตำมกฎหมำย 
 
20.9     กองทุนนีไ้ม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภำยใต้กฎหมำยกำรลงทนุของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกำ 
ค.ศ. 1940 และตำมที่แก้ไขเพิ่มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื่นใดในลกัษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกำ เว้นแต่จะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นในโครงกำร และหน่วยลงทุนของ
กองทนุนีไ้มไ่ด้จดทะเบียนภำยใต้กฎหมำยหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ ค.ศ. 1933 และตำมที่แก้ไขเพิ่มเติม (United 
States Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื่นใดในลกัษณะเดียวกนัของประเทศสหรัฐอเมริกำ เว้นแต่
จะก ำหนดไว้เป็นอยำ่งอื่นในโครงกำร  

ด้วยเหตดุงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะไมเ่สนอขำยหนว่ยลงทนุในประเทศสหรัฐอเมริกำ ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกำครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกำ (“US Person”) ตำม
ควำมหมำยที่ก ำหนดไว้ใน Regulation S ซึ่งออกภำยใต้กฎหมำยหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ ค.ศ. 1933  
(ซึ่งควำมหมำยค ำว่ำ “US Person” อำจมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครำวๆ) ไม่ว่ำทำงตรงและทำงอ้อม นอกจำกนี ้ผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุไมอ่ำจโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ US Person ดงันัน้ บริษัทจดักำรจะไม่รับลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุ หำกกำร
โอนนัน้เป็นกำรโอนหรือจ ำหนำ่ยให้แก่ US Person 

ดงันัน้ ผู้ลงทุนหรือผู้ รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลำที่จองซือ้หรือในเวลำลงทะเบียนรับโอน
หน่วยลงทนุ (แล้วแตก่รณี) วำ่ตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบญัชีซือ้ขำยหนว่ยลงทนุเพื่อหรือในนำมของ US Person  
ผู้ลงทนุหรือผู้ รับโอนหนว่ยลงทนุ (แล้วแตก่รณี) จดัหำข้อมลูเก่ียวกบั US Person และควรปรึกษำกบันกักฎหมำยของตนว่ำ
ตนเข้ำลกัษณะเป็น US Person หรือไม ่
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20.10 บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำระงับกำรท ำธุรกรรมใดๆ กับผู้ลงทนุ หำกมีเหตอุนัควรสงสยัว่ำผู้ลงทนุ หรือ บุคคลที่
เก่ียวข้อง/เก่ียวเนื่อง/เก่ียวพนักบัผู้ลงทนุ เป็นบคุคลที่มีควำมเก่ียวข้อง/เก่ียวเนื่อง/เก่ียวพนักบักำรฟอกเงินหรือกำรก่อกำร
ร้ำย หรืออยูร่ะหวำ่งถกูกลำ่วโทษ/สอบสวน/ติดตำม/ต้องสงสยั/ถกูด ำเนินคดี และ/หรือ เป็นบคุคลที่มีช่ืออยู่ในบญัชีรำยช่ือ
ผู้กระท ำผิด (Black List) จำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือเจ้ำหน้ำที่ขององค์กรก ำกบัดแูลที่เก่ียวข้องในเร่ืองดงักลำ่ว 
 
20.11   ข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุ 
1.   ข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทุนที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกินหนึ่งในสำมของ
จ ำนวนหนว่ยลงทนุที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 
 
2.   ข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุตำมข้อ 1 มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)   กรณียกเว้นให้ถือหนว่ยลงทนุได้โดยไมจ่ ำกดัสดัสว่นส ำหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้   

(ก)   กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 

(ข)   กองทนุประกนัสงัคม 

(ค)   กองทนุกำรออมแหง่ชำติ 

(ง)   กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญแหง่ชำติ 

(จ)   กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 

(ฉ)   กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 

(ช)   กองทนุตำ่งประเทศที่มีลกัษณะตำม (ก) ถึง (ฉ) 

(ซ)   กองทนุอื่นใดที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบักองทนุตำม (ก) ถึง (ฉ) 

(ฌ)   นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทยนอกเหนือจำก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภำยใต้บงัคบัต้องเสียภำษีเงินได้นิติบคุคล เช่น 
ธนำคำรออมสนิ ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 

(ญ)   บคุคลอื่นที่ได้รับกำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำนเมื่อมีเหตจุ ำเป็นและสมควร 

(2)   กรณียกเว้นให้โดยผอ่นคลำยสดัสว่นกำรถือหนว่ยลงทนุ หรือเมื่อเป็นไปตำมเง่ือนไข ซึง่ได้แก่กรณีดงัตอ่ไปนี ้

กรณีที่มีเหตจุ ำเป็นและสมควรอื่นใด ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอำจถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุตำมข้อ 1 ได้แต่ไม่เกิน
ร้อยละห้ำสบิของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด โดยได้รับกำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำน ทัง้นี ้ในกำรผ่อนผนัดงักลำ่ว 
ให้ส ำนกังำนพิจำรณำถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมดงักลำ่วเป็นส ำคญั 

3.   เง่ือนไขเก่ียวกบัสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุกรณีที่ถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุ 

(1)   บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะปฏิเสธกำรโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่กำรถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือ
กลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุ 

(2)   กำรจ ำกดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีสำระส ำคญัดงัตอ่ไปนี ้

(ก)   บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุ จะถกูจ ำกดัสิทธิรับเงินปันผลในสว่น
ที่ถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้
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1.  กำรเกินสดัสว่นกำรถือหนว่ยลงทนุมิได้เกิดจำกกำรได้หนว่ยลงทนุมำเพิ่มเติม 

2.  กำรเกินสดัสว่นกำรถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุตำมข้อ 2 

(ข)   บริษัทจดักำรจะยกเงินปันผลสว่นที่ถกูจ ำกดัสทิธิตำม (ก) ให้เป็นรำยได้ของแผน่ดิน  

(ค)   ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรำยได้ของแผ่นดิน บริษัทจดักำรจะจดัท ำบญัชีและแยกเงินปันผลสว่น
ดงักลำ่วออกจำกทรัพย์สนิอื่นของกองทนุรวม โดยไมน่ ำมำรวมค ำนวณเป็นมลูคำ่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(3)   กรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะไม่นบัคะแนน
เสยีงสว่นท่ีเกินกวำ่หนึง่ในสำมของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหนว่ยลงทนุได้ไมเ่กินหนึง่ในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้ำข้อยกเว้นตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ  ว่ำด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกับ
ข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่ของบริษัทจดักำร 
 
20.12 เพื่อให้เป็นไปตำมพนัธะผกูพนัและกฎหมำยที่มีผลบงัคบัใช้ตอ่กำรประกอบกิจกำรของบริษัทจดักำรหรือกลุม่ยโูอบ ี
อำทิเช่น ข้อก ำหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมำยภำษีตำ่งประเทศในลกัษณะเดียวกนัตำมที่ระบใุนข้อ 20.13 หรือในกรณี
ที่บริษัทจดักำรหรือกลุม่ยโูอบีมีควำมประสงค์ก ำหนดนโยบำยหรือแนวกำรด ำเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื่องจำกพนัธะผกูพนั
หรือกฎหมำยดังกล่ำว บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรก ำหนดเง่ือนไขส ำหรับกำรเปิดบัญชีและกำรท ำธุรกรรมตำม
หลกัเกณฑ์ และ/หรือนโยบำยของบริษัทจัดกำร และกลุ่มยูโอบีตำมที่เห็นสมควร โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้
ลงทนุทรำบไว้ ณ ท่ีท ำกำรของบริษัทจดักำร 
 
20.13 ข้อก ำหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมำยภำษีตำ่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกำได้ออกกฎหมำยที่เรียกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่ำ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบบัดงักลำ่วก ำหนดให้สถำบนักำรเงินที่ไม่ใช่
สญัชำติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกำ (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รำยงำนข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคล
ที่อยูใ่นบงัคบัต้องเสยีภำษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดำ/นิติบคุคล สญัชำติอเมริกนั ผู้ ซึ่งมีถ่ินที่อยู่
ถำวรในสหรัฐอเมริกำ และผู้ซึง่มีถ่ินที่อยู่ทำงภำษีในสหรัฐอเมริกำ) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจำกนีย้งัปรำกฎด้วยว่ำ
ในปัจจบุนัมีรัฐบำลในหลำยประเทศก ำลงัด ำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีข้อก ำหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ำยคลงึกบั 
FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมำยดงักลำ่ววำ่ “กฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดกำรถือว่ำเป็น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึ่งถูกก ำหนดให้ต้องเข้ำผกูพนัตนกบัหน่วยงำน
สรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำโดยมีหน้ำที่ต้องรำยงำนข้อมลูและธุรกรรมทำงกำรเงินของบคุคลสญัชำติอเมริกนัและ
บคุคลที่มีลกัษณะตำมหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก ำหนด หน้ำที่ในกำรตรวจสอบข้อมลูลกูค้ำเพื่อหำควำมสมัพนัธ์ของลกูค้ำกบั
ประเทศสหรัฐอเมริกำ และรวมถึงหน้ำที่ในกำรก ำหนดให้ลกูค้ำบำงประเภทต้องจดัท ำเอกสำรยืนยนัตนตำมหลกัเกณฑ์ของ 
FATCA เป็นต้น 

ภำยใต้ข้อก ำหนดของ FATCA หำกกองทุนรวมใดไม่เข้ำผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตำมหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่ำวคือ มี
สถำนะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส ำคญัใน
สองกรณี คือ 
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(1)    ต้องถกูหกัเงินในอตัรำ 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจำกรำยได้ ผลประโยชน์หรือเงินจำกกำรขำยทรัพย์สินทำง
กำรเงินในประเทศสหรัฐอเมริกำ (เงินลงทนุทำงตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงิน
ลงทุนทำงอ้อมในทรัพย์สินทำงกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำ (Pass-thru) ซึ่งอำจรวมถึงเงินฝำกและเงินลงทุนกับ
สถำบนักำรเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก ำหนดให้สถำบนั
กำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำและ FFI ที่เข้ำร่วมผกูพนัตนตำมข้อก ำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนำคำรและสถำบนั
กำรเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝำกทรัพย์สนิ ผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ) มีหน้ำที่ด ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จ่ำย
ดงักลำ่วก่อนช ำระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2)    ธนำคำรและสถำบนักำรเงินทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน  และ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ที่เข้ำร่วมผกูพนัตำมข้อก ำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรือระงบักำรท ำ
ธุรกรรมทำงกำรเงินหรือยุติควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดกำร ซึ่งอำจท ำให้กองทนุรวมไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรลงทนุตอ่ไปได้ และ/หรือด ำเนินกำรลงทนุได้อยำ่งไมม่ีประสทิธิภำพ รวมถึงอำจท ำให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สำมำรถ
ท ำรำยกำรผำ่นทำงผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

เพื่อมิให้บริษัทจดักำรและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในกำรด ำเนินงำนรวมทัง้เพื่อเป็นกำรรักษำประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยรวม บริษัทจัดกำรและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดักำร) จึงเข้ำผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และข้อก ำหนดของ
กฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดักำรและกองทนุรวมสำมำรถปฏิบตัิตำมภำระผกูพนัภำยใต้ข้อก ำหนด
และหลกัเกณฑ์ของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจัดกำรและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ ที่เก่ียวข้องกับกำร
ปฎิบตัิงำนของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จึงขอ
สงวนสทิธิในกำรด ำเนินกำรดงันี ้

(1)    ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเข้ำขำ่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ(หรือเป็นบคุคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศ
ที่เก่ียวข้องก ำหนด) ให้ค ำยินยอมบริษัทจดักำรและกองทนุและตวัแทนในกำรน ำสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ ำตวัผู้ เสีย
ภำษีของสหรัฐอเมริกำ จ ำนวนและมลูค่ำหน่วยลงทนุคงเหลือ จ ำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็น
ต้น)ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดกำร ให้กับหน่วยงำนของรัฐทัง้ในและต่ำงประเทศ ตำม
ข้อก ำหนดของกฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2)    ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนน ำส่งข้อมูล เอกสำร และ/หรือค ำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทรำบควำม
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกำ เช่น หนงัสอืแสดงกำรเสยีสทิธิในสญัชำติอเมริกนัหรือกำรให้ข้อมลูตำมหวัข้อที่ก ำหนดไว้
ในแบบฟอร์มของหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือกำรแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีกำร
เปลีย่นแปลง เป็นต้น รวมถึงน ำสง่หลกัฐำนเพื่อยืนยนักำรเข้ำร่วมใน FATCA หรือกฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณี
ที่เป็นลกูค้ำสถำบนักำรเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำยดงักลำ่ว 

(3)    ด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
เพื่อเป็นกำรป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หำกมีกำรด ำเนินกำรท่ีสอดคล้องกบักฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องข้ำงต้น ในกรณีที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธกำรด ำเนินกำรหรือไม่แสดงเจตนำตอบรับภำยในระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรก ำหนด บริษัทจัดกำรขอ
สงวนสทิธิในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงดงัต่อไปนีต้ำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม โดยถือว่ำผู้
ถือหนว่ยลงทนุดงักลำ่วรับทรำบกำรด ำเนินกำรตำมที่บริษัทจดักำรแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด ำเนินกำรตำมข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ใน
ค ำขอเปิดบญัชี   
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(1)   ไมรั่บค ำสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว 

(2)   ระงบัหรือหยดุให้บริกำร และด ำเนินกำรคืนเงินลงทนุตำมมลูคำ่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว 

(3) ด ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จ่ำยจำกรำยได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
รำยนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดักบักฎหมำยของ
ประเทศไทย 

(4) ด ำเนินกำรอื่นใดอนัเป็นกำรป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท ำให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึน้ หำกมีกำรด ำเนินกำรท่ีสอดคล้องกบักฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องข้ำงต้น 

กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วถือเป็นควำมจ ำเป็น และเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพรำะเป็นกำรกระท ำเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจดักำรและกองทนุมีกำรด ำเนินกำรที่ไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมำยต่ำงประเทศที่
เก่ียวข้องอนัจะท ำให้กองทนุอำจต้องถกูหกั ณ ที่จ่ำย หรือถกูปิดบญัชีธนำคำรตำมที่กลำ่วแล้วข้ำงต้น ซึง่ในทำงปฏิบตัิบริษัท
จดักำรจะเลือกด ำเนินกำรเฉพำะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ เข้ำข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ(หรือเป็นบคุคลตำมที่
กฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องก ำหนด)เทำ่นัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดเพื่อรองรับกำรด ำเนินกำรตำมที่บริษัทจัดกำรได้สงวนสิทธิไว้
ข้ำงต้น บริษัทจดักำร(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจน ำสง่ข้อมลู
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไปยงัหนว่ยงำน หรือด ำเนินกำรอื่นใดที่รำชกำรก ำหนด โดยไมจ่ ำเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 

21. มำตรกำรเยียวยำกรณีบริษัทจัดกำรปฏิบัติไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์เก่ียวกับกำรอนุมัติให้
จัดตัง้กองทุนรวมเป็นกำรท่ัวไป: 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรกองทนุรวมฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์เก่ียวกบักำรอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุรวมแบบเป็นกำร
ทัว่ไป และกำรฝ่ำฝืนหรือกำรไม่ปฏิบตัินัน้ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทนุรวมหรือผู้ลงทนุ บริษัทจดักำรจะแก้ไขเยียวยำ
ควำมเสยีหำยโดยไมช่กัช้ำ โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพำทระหวำ่งบริษัทจดักำรกองทนุรวมและผู้ลงทนุ บริษัทจดักำรยินยอมให้
น ำข้อพิพำทเข้ำสูก่ำรพิจำรณำของอนญุำโตตลุำกำร 

 
22. ผลบังคับของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม :  
บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหน้ำที่ปฏิบตัิตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจัดกำร
กองทนุรวม และกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสัง่ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจ
แห่งกฎหมำยดงักลำ่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก ำหนดในโครงกำรขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสัง่
ดงักล่ำว หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสัง่นัน้ ให้ถือว่ำบริษัท
จดักำรกองทนุรวมได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมโครงกำรแล้ว 

บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตำมที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม โดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์มีอ ำนำจลงนำมในข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรลงนำมในข้อผกูพนั
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับกำรแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวำ่ผกูพนัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 
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กำรท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซือ้หรือลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตำมโครงกำรจดักำรกองทุน
รวมนี ้ไมว่ำ่ในทอดใด ๆ ให้ถือวำ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลำ่วยอมรับที่จะผกูพนัตำมข้อก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม
และข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดักำรกองทนุรวม 

โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผำ่นกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผำ่นกำรแก้ไขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำรกองทนุรวม ถือ
เป็นสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดักำรกองทนุรวม  
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บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ชัน้ 23A, 25 อำคำรเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33  ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120  
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