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ค าจ ากัดความ 
ในโครงการฉบบันี ้เว้นแตเ่นือ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอยา่งอื่น ค าจ ากดัความต่างๆ ให้มีความหมาย

ตามที่ได้ให้ไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

โครงการ หมายถึง โครงการจดัการกองทนุเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์  

กองทุนรวม หมายถึง กองทนุเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์  

หน่วยลงทุน หมายถึง หนว่ยลงทนุกองทนุเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์  

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์ที่ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุรวม ซึ่ง
ในท่ีนีค้ือ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

วันท าการ หมายถึง วนัเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ  

วันท าการซือ้หน่วยลงทุน (Subscription Date) หมายถึง วนัท่ีบริษัทจดัการก าหนดให้ผู้ลงทนุสามารถซือ้หนว่ยลงทนุได้ 
ทัง้นี ้ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ  

วันท าการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Date) หมายถึง วนัท่ีบริษัทจดัการก าหนดให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ สามารถท า
การขายคืนหนว่ยลงทนุได้ ทัง้นี ้ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ  

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หมายถึง บคุคลที่บริษัทจดัการกองทนุรวมมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซือ้คืน  
หนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณี ของกองทนุรวม 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ซึง่ได้แก่ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการที่
ค านวณ  

ราคาขายหน่วยลงทุน (Subscription Price) หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุน บวกด้วย 
สว่นตา่งคา่ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) และบวกด้วยคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)  

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Redemption Price) หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หกั
ด้วยสว่นตา่งคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) และหกัด้วย คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)  

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-End Fee) หมายถึงคา่ธรรมเนียมที่บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากผู้ซือ้หน่วย
ลงทนุโดยจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการขายหนว่ยลงทนุเป็นฐานในการค านวณ (ถ้ามี)  

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Back-End Fee) หมายถึง คา่ธรรมเนียมที่บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากผู้ขาย
คืนหนว่ยลงทนุโดยจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเป็นฐานในการค านวณ (ถ้ามี) 
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ส่วนต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) หมายถึง ส่วนต่างที่กองทุนจะเรียกเก็บจากผู้สัง่ขายคืน 
หน่วยลงทุนในกรณีที่มีการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) กล่าวได้ว่าส่วนต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนนี ้โดยหลกัคือ
คา่ชดเชยต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหนว่ยรายที่ท าการขายคืน อนึง่ สว่นตา่งค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุนี ้จะ
ถกูนบัรวมเข้าเป็นรายได้อื่นๆ ของกองทนุ บริษัทจดัการไมไ่ด้มีสว่นในการได้รับผลประโยชน์จากการนีแ้ตอ่ยา่งใด  

ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (Subscription Spread) หมายถึง สว่นต่างที่กองทนุจะเรียกเก็บจากผู้ซือ้หน่วยลงทนุใน
กรณีที่มีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก (ถ้ามี) กล่าวได้ว่าส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุนนีค้ือส่วน
ค่าชดเชยต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทนุในแต่ละครัง้ที่มีการเปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ อนึ่ง สว่น
ตา่งคา่ขายหนว่ยลงทนุนี ้จะนบัรวมเข้าเป็นรายได้อื่นๆ ของกองทนุ บริษัทจดัการไมไ่ด้มีสว่นในการได้รับผลประโยชน์จาก
การนีแ้ตอ่ยา่งใด  

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง โดยแก้ไขราคา
ย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงปัจจบุนั  

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุที่มีราคาหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้อง หรือการจ่ายเงินซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้องแทนการ
เพิ่มหรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุ 

ควบกองทุนรวม หมายถึง การควบกองทนุรวมตัง้แตส่องกองทนุรวมขึน้ไปเข้าเป็นกองทนุรวมเดียว โดยจดัตัง้กองทนุรวม
ใหมข่ึน้มาเพื่อซือ้หรือรับโอนทรัพย์สนิ สทิธิ และหน้าที่ของกองทนุรวมเดิม และเลกิกองทนุรวมเดิม  

รวมกองทุนรวม หมายถึง การรวมกองทนุรวมตัง้แต่สองกองทนุรวมขึน้ไปเข้าเป็นกองทนุรวมเดียว โดยกองทนุรวมที่รับ
โอนซือ้หรือรับโอนทรัพย์สนิ สทิธิ และหน้าที่ของกองทนุรวมที่โอนมาเป็นของตน และเลกิกองทนุรวมที่โอน  

ควบรวมกองทุน หมายถึง การควบกองทนุรวมหรือการรวมกองทนุรวม แล้วแตก่รณี  

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt)  

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลกัทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดง
สทิธิ  

คณะกรรมการ ก.ล.ต . หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

ส านักงาน หรือ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ  
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สถาบันการเงนิ หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถาบนัการเงิน  

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทท่ีมีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซือ้ขายในศูนย์ซื อ้ขาย
หลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จ ากดั ที่มีลกัษณะตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีที่สภาวิชาชีพบญัชีก าหนดเก่ียวกบัการจดัท างบ
การเงินรวม 

ค าเสนอซือ้ หมายถึง ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ  

คนสหรัฐอเมริกา (US Person) หมายถึง US Person ตามความหมายที่ก าหนดไว้ใน Regulation S ซึ่งออกภายใต้
กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ่งความหมายค าว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็น
คราวๆ) 

บริษัทประกันชีวิต  หมายถึง  ผู้ ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจประกนัชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกนัชีวิตและ
ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ การค้าหลกัทรัพย์ หรือการจัด
จ าหนา่ยหลกัทรัพย์ที่เป็นหนว่ยลงทนุ ซึง่บริษัทจดัการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนกรมธรรม์ประกนัชีวิต
ควบการลงทนุ โดยให้หมายความรวมถึงบคุคลอื่นใดที่อาจด าเนินการดงักลา่วแทนหรือในนามของบริษัทประกนัชีวิตได้
โดยชอบด้วยกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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โครงการจดัการ 

กองทุนเปิด ไทย บาลานซฟั์นด ์

 
ชื่อบริษัทจัดการ  :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

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

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
1.1. ช่ือโครงการจดัการ  :  กองทนุเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์  
 
1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ)  :  Thai Balanced Fund    
 
1.3.  ช่ือยอ่   :  TBF  
 
1.4.  ประเภทโครงการ  :  โครงการเปิด  
 
 การระดมทนุ  :  ผู้ลงทนุในประเทศ  
 
1.5. อายโุครงการ  :      ไมก่ าหนด  
 เง่ือนไขอื่น ๆ  :  ไมม่ี  
 
1.6 ลกัษณะโครงการ : กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 

 

2.  จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขาย :  
2.1.  จ านวนเงินทนุของโครงการ  :  5,000 ล้านบาท  
 เง่ือนไข :  ไมม่ี  
 
2.2.   มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย  :  10 บาท  
 
2.3.  จ านวนหนว่ยลงทนุ  :  500,000,000 หนว่ย  
 

http://www.uobam.co.th/
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2.4.  ประเภทหนว่ยลงทนุ  :  ระบช่ืุอผู้ ถือ  
 
2.5.  ราคาของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก  :  10  บาท  
 
2.6.  มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก  :  10,000  บาท  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะลดหยอ่น หรือยกเว้นมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุครัง้แรก โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจ
ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ ไว้ที่ส านกังานของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
2.7.  มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป  :  ไมก่ าหนด 
 
2.8.  มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน  :  ไมก่ าหนด 
 
2.9.  มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า  :  ไมก่ าหนด 
 จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า : ไมก่ าหนด  
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวมนโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการประเภท
และอัตราส่วนของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  
3.1.  วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  
เพื่อเป็นการระดมเงินออมจากสถาบนัการเงิน และผู้สนใจลงทนุทัง้ในและต่างประเทศ ที่ต้องการลงทนุระยะปานกลางถึง
ระยะยาวเพื่อมุ่งหวงัผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี ้เงินที่ได้จากการระดมทุนส่วนหนึ่งจะน าไปลงทุนใน
หลกัทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทนุของบริษัทที่มีปัจจัยพืน้ฐานดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตดี อย่างมีเสถียรภาพ และอีก
ส่วนหนึ่งจะเป็นการลงทุนในตราสารแห่งหนี ้และ/หรือ เงินฝากที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม ่าเสมอและมีความเสี่ยงที่
เหมาะสม โดยผา่นการพิจารณาถึงสดัสว่นการลงทนุท่ีเหมาะสม จากทีมงานบริหารมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ 
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ลงทนุ ทัง้นี ้กองทนุอาจรับจ านองอสงัหาริมทรัพย์เพื่อเป็นหลกัประกนัการลงทนุ และ/หรือ
ในกรณีที่กองทุนรวมได้รับที่ดินจากการช าระหนี ้หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจด าเนินการจัดสรรที่ดินที่ได้รับโอน
ใบอนญุาตท าการจดัสรรท่ีดินเพื่อประโยชน์ในการจ าหนา่ยที่ดินดงักลา่วตอ่ไปได้ด้วย  
 
3.2.  ประเภทกองทนุรวม :  ทัว่ไป 
 
3.3.  นโยบายการลงทนุ :   กองทนุรวมผสมแบบก าหนดสดัสว่นการลงทนุ   

รายละเอียด :  

“กองทนุเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์” เป็นกองทนุรวมผสม ซึ่งมีนโยบายที่จะมุ่งลงทนุระยะปานกลางถึงระยะยาวในตราสารแห่งทนุ และตราสารแห่ง
หนี ้โดยจะลงทนุในตราสารแหง่ทนุในขณะใดขณะหนึง่น้อยกวา่ร้อยละ 65 และไมน้่อยกวา่ร้อยละ 35 ของมลูค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม สว่นที่เหลือจะเป็นการลงทนุในตราสารแห่งหนี ้และ/หรือเงินฝาก ทัง้นี ้หากเกิดสภาวะการณ์ที่ไม่ปกติ 
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หรือมีความจ าเป็น ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์อาจผอ่นผนัอตัราสว่นดงักลา่วเป็นอยา่ง
อื่นเป็นการชัว่คราว 

นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (เพื่อเป็นการป้องกนัความเสีย่ง) และ/หรือตราสารที่มีลกัษณะของ
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) หรือ Credit Linked Note หรือหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหา
ดอกผลโดยวิธีการอื่นอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่ง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

อนึง่ ผู้จดัการกองทนุจะเป็นผู้จดัสดัสว่นการลงทนุ และพิจารณาถึงความจ าเป็นของการจดัหา และ/หรือเลือกสรรวิธีการ
ป้องกนัความเสี่ยงต่างๆ ของกองทนุ โดยจะพิจารณาให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทัง้นีเ้พื่อผลตอบแทนที่ดี
และเพื่อผลประโยชน์ตอ่กองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นหลกั 

ในกรณีที่สถานการณ์การลงทนุไมเ่หมาะสม เช่น ภาวะตลาด เศรษฐกิจ และการเมืองมีความผนัผวน เกิดภยัพิบตัิ หรือเกิด
เหตกุารณ์ไมป่กติตา่งๆ เป็นต้น และ/หรือกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบ จนเป็นเหตใุห้กองทนุจ าเป็นต้อง
ชะลอการลงทุนเป็นการชั่วคราว ดงันัน้ จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนที่
ก าหนดไว้ในโครงการตามข้างต้นได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุที่
ก าหนดไว้ในโครงการตามประกาศตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
3.4.  ลกัษณะพิเศษ :   ไมม่ี  
 
3.5.     การลงทนุในตา่งประเทศ :   ไมล่งทนุในตา่งประเทศ  
 
3.6.  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุ :  

เง่ือนไขพิเศษ : 

บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอย่าง
ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดังต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก .ล.ต.หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่น บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอยา่งตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักลา่ว 

(ก)   ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่ ตราสาร หรือสญัญา ที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สญัญาเป็นนิติ
บคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   หุ้น 

(2)   หนว่ยลงทนุหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ หรือของกองทนุรวมอื่นที่ มี
นโยบายการลงทนุในตราสารแหง่ทนุ เช่น กองทนุรวมผสม เป็นต้น 

(3)   ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุที่โอนสิทธิได้ โดยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้
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(3.1)   การลงทนุในตราสารดงักลา่วต้องเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management)  
(3.2)   บริษัทจัดการจะด าเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพซึ่งมีสภาพคล่องในจ านวนที่
เพียงพอต่อมลูค่าการใช้สิทธิตามตราสารดงักลา่ว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารนัน้ ทัง้นี ้
ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(4)   ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ที่มีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้น 

(5)   ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแหง่ทนุตามข้อ 3.6 (ก) (1) (2) (3) หรือ (4)  
 
ทัง้นี ้การท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้

1)   คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ต้องเป็นผู้ลงทนุตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

2)   หลกัทรัพย์ที่ให้ยืมต้องเป็นหลกัทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลกัทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์ที่
ธนาคารแหง่ประเทศไทยท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

3)   ใช้สญัญาที่มีลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์วา่ด้วยลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญายืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ 

4)   ด าเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลกัประกนัจากผู้ยืมตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(ข)   ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์ ตราสาร หรือสญัญาที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สญัญา
เป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ตราสารแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ 

(1.1)   ตัว๋แลกเงิน ตั๋วสญัญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคาร
พาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั 

(1.2)   ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่บริษัทหลกัทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์
เป็นผู้ออก ซึง่ก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

(1.3)   ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือ ดงัตอ่ไปนี ้
(ก)   อนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้วย 
หรือ 

(ข)   อันดับความน่าเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลัง หรือผู้ ค า้ประกัน อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
(investment grade) ทัง้นี ้โดยการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใต้ช่ือ Standard & 
Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบนัอื่นที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเพิ่มเติม 

(2) ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่ 
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(2.1)   ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่ 
(ก)   ตัว๋เงินคลงั 

(ข)   พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(ค)   พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นกู้  ที่กระทรวงการคลงัหรือกองทนุเพื่อ
การฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ค า้ประกนั 

(2.2)   ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ อนัได้แก่ ตราสารที่มีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ 
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ  หรือองค์การระหว่างประเทศ  เป็น
ผู้ออกหรือผู้ค า้ประกนั 

ทัง้นี ้ตราสารภาครัฐต่างประเทศดังกล่าว ต้องมีลกัษณะตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ประกาศก าหนด 
ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  

(2)   มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยก าหนด หรือมีผู้แสดงตนตอ่บคุคลทัว่ไปวา่พร้อมจะเสนอราคา
ซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจ านวนและวิธีการท่ีสมาคมตลาดตราสารหนี ้
ไทยก าหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่ส าเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ และ 

(3) เป็นตราสารที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้  
(ก)  ในกรณีที่เป็นตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตราสารดงักลา่วต้องเป็นตราสารที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือ
ของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เว้นแตผู่้ออกตราสารดงักลา่วเป็นรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (investment 
grade) เทา่นัน้ 

(ข)  ในกรณีที่ผู้ออกตราสารเป็นนิติบคุคลต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัที่
สามารถลงทนุได้ (investment grade)  

(ค)  ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หากตราสารดงักลา่วไม่มี
อนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) ตราสารนัน้
ต้องมีบริษัทจดัการไมต่ ่ากวา่ 3 รายเป็นผู้ซือ้ตราสารดงักลา่วเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ 

(2.3)   ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งหมายถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ
และหุ้นกู้อนพุนัธ์ ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจ ากดั หรือที่
ออกภายใต้ข้อผกูพนัที่ก าหนดและอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรือที่นิติบคุคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้เป็นผู้ออก 
หรือที่เป็นหลกัทรัพย์ที่ออกใหมซ่ึง่ผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผู้ ถือหุ้นโดยได้รับช าระ
ราคาเต็มมลูคา่ที่เสนอขายจากผู้ ถือหุ้น  

ทัง้นี ้ตราสารที่เปลีย่นมือได้ดงักลา่ว ต้องมีลกัษณะตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ตามที่ระบไุว้
ในข้อ 3.6 (ข) (2.2) วรรคสอง โดยอนโุลม 
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(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่
หุ้นกู้อนพุนัธ์ 

(2.5) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นกู้  ท่ีเสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลา่วไมร่วมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์ 

(2.6)   หนว่ยลงทนุหรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแหง่หนี ้หรือของกองทนุรวมอื่นที่มี
นโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. 
ประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น 

(2.7)   ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
(2.8)   ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.6 (ข) (1) หรือข้อ 3.6 (ข) (2.1) 
(2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) 

ทัง้นี ้การท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่ว ต้องมีลกัษณะตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
ตามที่ระบไุว้ในข้อ 3.6 (ก) (5) วรรคสอง โดยอนโุลม 

ในกรณีที่ตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.6 (ข) เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้อง
อยูใ่นรูปอตัราดอกเบีย้คงที่หรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้ 

การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือค า้ประกนัของบคุคลที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.6 (ข) ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้
จ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือค า้ประกนั
ต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 

(ค) ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพดงัตอ่ไปนี ้

(1)   หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศ ซึง่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(1.1)   เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

(1.2)   มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยก าหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอ
ราคาซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจ านวนและวิธีการที่สมาคมตลาดตรา
สารหนีไ้ทยก าหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่ส าเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทนุลงทนุในหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วในการเสนอขายครัง้แรก หุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ต้องมีลกัษณะอย่าง
ใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) หรือ 

(ข) เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีบริษัทจดัการไมต่ ่ากวา่ 3 รายเป็นผู้ซือ้ตราสารดงักลา่วเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุภายใต้
การจดัการ 

ในกรณีที่หุ้ นกู้ แปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมีการค า้ประกัน การค า้ประกันดังกล่าว ต้องเป็นการค า้ประกันต้นเงินและ
ดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 
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(2)   หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในตา่งประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 

(ง)  หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

(จ) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 

(ฉ) ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   การลงทนุในตราสารดงักลา่วต้องเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management)  

(2)   บริษัทจัดการจะด าเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพซึ่งมีสภาพคล่องในจ านวนที่
เพียงพอต่อมลูค่าการใช้สิทธิตามตราสารดงักลา่ว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารนัน้ ทัง้นี ้
ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(ช) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(ซ) ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝงซึง่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้
ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
(ฌ) ทรัพย์สนิอื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบั (ก) ถึง (ซ) โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
3.7  อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม  :  

เง่ือนไขพิเศษ : 

บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม 
ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งบางอตัราสว่นการลงทนุ
หรือทัง้หมดจะไมเ่ป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศก าหนดไว้ ส าหรับ
อตัราสว่นการลงทนุท่ีเป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กรณีที่ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัราสว่นการลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะ
ลงทนุให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย รายละเอียดอตัราสว่นการลงทนุมีดงัตอ่ไปนี ้
 
3.7.1 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐไทยตามข้อ 3.6 (ข) (2.1) เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดย
ไม่จ ากัดอัตราส่วน 
 
3.7.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.6 (ข) (2.2) ที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดงักล่าว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยไม่
จ ากัดอัตราส่วน  
 
ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 

ของมลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ลว่งหน้าซึ่ง
ระบเุวลาแนน่อน (auto redemption) 
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3.7.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.7.2 หรือสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าที่มีสนิค้าเป็นตราสารดงักลา่ว เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก
หรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึง่ ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสารนัน้
ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดที่มีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ลว่งหน้าซึ่งระบเุวลาแน่นอน(auto 
redemption) 

การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัตราสารตามวรรคหนึง่และทรัพย์สนิทกุประเภทที่ผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญาราย
ดงักล่าวเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้ สลกัหลงั ผู้ค า้ประกัน หรือคู่สญัญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน
เหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 
 
3.7.4 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีมีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ดงัต่อไปนี ้ซึ่ง
ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค า้ประกนัหรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะธนาคารหรือ
บริษัทเงินทนุรายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   
(1)   ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ตามข้อ 3.6 (ข) 

(2) ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตามข้อ 3.6 (ค) 

(3)   เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 

(4) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

(5) ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง 

การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง  ให้นบัมลูค่าของทรัพย์สินที่กองทนุลงทนุหรือมีไว้ดงัต่อไปนี ้ซึ่งธนาคารหรือบริษัทเงินทนุ
รายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว   

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

(2)   ทรัพย์สนิตามข้อ 3.7.6 (1)  

ในกรณีที่กองทนุมีเงินฝากในนิติบคุคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูค่าของ
เงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
 
3.7.5 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้ที่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค า้ประกนั หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมูลค่ารวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย    
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(1) ตราสารแหง่ทนุในประเทศ ตามข้อ 3.6 (ก) ที่บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคู่สญัญา ทัง้นี ้ไม่รวมถึงตราสารแห่งทนุ
ของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการให้เหตแุหง่การเพิกถอนหมดไป 
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(2) หุ้นท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์สัง่รับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออก
หุ้นดงักลา่วอยู่ระหว่างการด าเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย
การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

(3) ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ ตามข้อ 3.6 (ข) เฉพาะที่มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade) ทัง้นี ้ไมร่วมถึงตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 

(4) ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตามข้อ 3.6 (ค) ทัง้นี ้เฉพาะที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment 
grade) 

(5) ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ ตามข้อ 3.6 (ฉ) ที่อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุ
ได้ (investment grade) 

(6) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ตามข้อ 3.6(ช) ที่คู่สญัญามีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (investment 
grade) 

(7) ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ตามข้อ 3.6 (ซ) ที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทนุได้ (investment grade) 

ตราสารแห่งทนุตาม (1) และตราสารแห่งหนีต้าม (3) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่ถกูจดัให้เป็น
ตราสารแหง่ทนุตามข้อ 3.6 (ก) (2) หรือตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.6 (ข) (2.6)  

การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่  ให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิตามข้อ 3.7.6 (1) ที่บคุคลรายดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย 
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ด้วย 
 
3.7.6 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 และข้อ 3.7.5 
เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้

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

(2)   การลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตาม (1) เมื่อค านวณรวมทกุบคุคลที่เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

ความในวรรคหนึง่มิให้น ามาใช้บงัคบักบัหนว่ยลงทนุและใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้
ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
3.7.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุม่กิจการนัน้ไม่เกินอตัราอย่าง
ใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 
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(2) อตัราที่ค านวณได้จากน า้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ท่ีมีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้  
 
3.7.8 การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุ หากทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการค านวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการจะ
ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนัน้โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกิน
ผลรวมของน า้หนกัของทรัพย์สนิดงักลา่วในตวัชีว้ดัและร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอตัราสว่น
ที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 ข้อ 3.7.5  และข้อ 3.7.6 แล้วแตก่รณี ก็ได้ 
 
3.7.9 ในกรณีของกองทนุรวมที่ประสงค์จะลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหุ้น นอกจากอตัราสว่นที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.7 นีแ้ล้ว บริษัทจดัการ
กองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม เมื่อรวมกนัทกุกองทนุรวมที่
บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ต้องไม่ถึงร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ เว้น
แตเ่ป็นการได้มาเนื่องจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 
 
3.7.10  บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่บคุคล
ดงัต่อไปนี ้เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เป็นจ านวนที่มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุรวมส าหรับกองทนุรวมที่มีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี 
(1)  ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(2)  ธนาคารพาณิชย์ 

(3)  บริษัทเงินทนุ 

(4)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(5)  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 

(6)  สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(7)  ธนาคารตา่งประเทศ 

การค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 

(1)  เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุรวม 

(2)  ทรัพย์สินท่ีคู่สญัญาในธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่กองทนุรวม ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

อตัราสว่นตามวรรคหนึง่มิให้น ามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบก าหนดอายโุครงการของกองทนุรวมที่มี
อายโุครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 
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3.7.11  ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแห่งหนีท้ี่มีลกัษณะคล้ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอตัราส่วนที่
ก าหนดตามข้อ 3.7.10 บริษัทจดัการกองทนุรวมจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วให้มีมลูคา่รวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 
45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ภายใน 30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีนัน้ ทัง้นี ้จะค านวณอตัราสว่น
การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลา่วโดยเฉลี่ยตัง้แต่วนัแรกของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้จนถึงวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่า
เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว 

เมื่อบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบตัิตามวรรคหนึ่งแล้ว บริษัทจดัการจะรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ของกองทนุรวม
ทราบภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
เพื่อให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนันบัแต่วนัที่ได้รับรายงานจาก
บริษัทจดัการด้วย 

ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบตัิตามวรรคหนึ่งได้ ส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. อาจสัง่ให้บริษัทจดัการเลิก
กองทนุรวมนัน้ 
 
3.7.12  ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อนัเนื่องมาจากปัญหาความผนัผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการอาจขอผ่อนผนัต่อส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อไมต้่องน าการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลา
ที่เกิดความผนัผวนดงักลา่วมารวมค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.10 ได้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ 
 
3.7.13  บริษัทจัดการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ 
โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
3.7.14  ในกรณีของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่หนว่ยลงทนุและใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้
หนว่ยลงทนุเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้ ไมเ่กินอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หนว่ยลงทนุและใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หนว่ยลงทนุของแตล่ะกองทนุรวมที่บริษัทจดัการอืน่เป็น
ผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทนุรวมที่บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบ
ด าเนินการ  

(2)   ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมที่บริษัทจดัการอื่นเป็น
ผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทนุรวมที่บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ จัดตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 เทา่นัน้ แตไ่มร่วมถึงหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์   
 
3.7.15  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) เพื่อ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทัง้หมดที่กองทนุมีอยู ่
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3.7.16  บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง เพื่อเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวม มีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

ความในวรรคหนึง่มิให้น ามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมเปิดที่มีการขายคืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน 
(auto redemption) กองทนุรวมเปิดแบบมีก าหนดระยะเวลา (interval fund) ซึ่งก าหนดช่วงห่างของวนัท าการรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุครัง้ก่อนและครัง้ใหมย่าวกวา่อายขุองตราสารดงักลา่ว หรือกองทนุรวมปิด 
 
3.7.17 บริษัทจดัการอาจท าธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนในนามกองทนุได้ โดยมีมลูคา่ธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

ค าว่า “มลูค่าธุรกรรม” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ราคาซือ้รวมกับผลประโยชน์ที่กองทนุพึงได้รับจากธุรกรรมการซือ้
โดยมีสญัญาขายคืน จนถึงวนัท่ีมีการค านวณ 
 
3.7.18  บริษัทจดัการอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 
25 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้การค านวณมลูค่าธุรกรรมดงักล่าว บริษัทจัดการจะค านวณโดยใช้มูลค่า
หลกัทรัพย์ที่ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พงึได้รับจนถึงวนัท่ีค านวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว 
 
3.7.19  ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะที่กองทนุเข้าท าธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอตัราสว่นที่ก าหนดในข้อ 
3.7.18 หากตอ่มาธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยมิได้เกิดจากการท าธุรกรรมเพิ่มเติม 
บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัท ารายงานโดยระบวุนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดพร้อมสาเหต ุและ
ส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ธุรกรรมการให้ยืม
หลกัทรัพย์นัน้มีมูลค่าเกินอตัราส่วนที่ก าหนด พร้อมทัง้จัดท าส าเนารายงานดงักล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.20  บริษัทจดัการจะค านวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิง
ไทย ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้  ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือ
ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นบัมูลค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิดงักล่าว รวมในอตัราสว่นส าหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักล่าวที่ก าหนดในข้อ 3.7 นี ้โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้
ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจไม่นบัมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอตัราส่วนที่
ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญาที่ก าหนดตามข้อ 3.7 ก็ได้ 

มูลค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงที่น ามาค านวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยที่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 
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(2) ในกรณีของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ บริษัทจัดการจะ
ค านวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้

(ก)   นบัมลูคา่ที่ผู้ออกตราสารดงักลา่วมีหน้าที่ต้องช าระตามตราสารนัน้ รวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่ว 

(ข)   นบัมูลค่าของหุ้นที่รองรับรวมในอัตราส่วนที่ผู้ออกหลกัทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในหุ้นที่
รองรับนัน้โดยตรง ทัง้นี ้มูลค่าของหุ้นที่รองรับให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นนัน้ซึ่งคูณกับค่าเดลต้าของใบส าคัญ
แสดงสทิธิหรือใบแสดงสทิธิดงักลา่ว แล้วแตก่รณี  

(3) ในกรณีของใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ บริษัทจดัการจะค านวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้

(ก)   นบัมลูคา่ที่ผู้ออกตราสารดงักลา่วมีหน้าที่ต้องช าระตามตราสารนัน้รวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่ว 

(ข) นบัมูลค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงรวมในอตัราส่วนที่ผู้ออกหลกัทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนใน
หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้มลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่วให้ใช้มลูค่าตามราคาตลาดของหลกัทรัพย์อ้างอิง
นัน้ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ 

(4) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์  การนบัมลูค่าของของหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมและมลูค่าของธุรกรรมการให้ยืม
หลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามวรรคหนึง่ของ (1) โดยอนโุลม 
 
3.7.21  การค านวณมลูคา่การลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อการค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.3 
ข้อ 3.7.4 ข้อ 3.7.5 และข้อ 3.7.6 (1) ให้นบัมูลค่าที่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ต้องช าระตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
รวมค านวณในอตัราสว่นของบคุคลที่เป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว เว้นแตก่รณีที่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญานัน้ในศนูย์ซือ้
ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า บริษัทจดัการไมต้่องค านวณมลูคา่และอตัราสว่นตามที่ก าหนดในข้อดงักลา่ว 
 
3.7.22  นอกจากการค านวณตามข้อ 3.7.21 แล้ว บริษัทจดัการจะค านวณอตัราสว่นที่ผู้ออกสินค้าของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
หรือผู้ที่ต้องช าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสนิค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้ค านวณอตัราสว่นเสมือน
กองทนุลงทุนในสินค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีที่การเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็นผลหรืออาจเป็น
ผลให้กองทนุมีความเสีย่งตอ่เครดิต (credit risks) ของผู้ออกสนิค้าหรือผู้ที่ต้องช าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า โดยให้ใช้
มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) เป็นมลูคา่ที่ใช้ในการค านวณเว้นแตใ่นกรณีที่เป็นสญัญา
ออปชนั บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (notional amount) ซึ่งคูณกับค่าเดลต้าของ
สญัญาออปชนั 
 
3.7.23  ในกรณีที่การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้
กองทนุมีความเสีย่งต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ที่ต้องช าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า บริษัทจดัการ
จะค านวณอตัราสว่นที่ผู้ออกสนิค้าของตราสารดงักลา่ว หรือผู้ที่ต้องช าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสนิค้า (limit of underlying issuer 
or third party) โดยให้ค านวณอตัราสว่นเสมือนกองทนุลงทนุในสนิค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้ให้ใช้มลูค่าของตราสารดงักลา่วเป็น
มลูคา่ที่ใช้ในการค านวณ 
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3.7.24  ในกรณีที่ตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝงมีข้อก าหนดที่อาจมีผลให้กองทนุได้รับช าระหนีเ้ป็น
ทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ของทรัพย์สนิดงักลา่วรวมในอตัราสว่นท่ีก าหนดไว้ในข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 ข้อ 3.7.5 
และข้อ 3.7.6 (1) แล้วแต่กรณี ในทนัทีเสมือนกองทนุได้ลงทนุในทรัพย์สินนัน้แล้ว เว้นแต่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.22 ให้
ปฏิบตัิตามข้อ 3.7.22 แทน 
 
3.7.25  ในการค านวณอัตราส่วนตามข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 ข้อ 3.7.5 และข้อ 3.7.6 (1) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดงักล่าวมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกัน บริษัทจัดการจะค านวณอตัราสว่นที่
ผู้ ออกทรัพย์สินหรือผู้ที่เป็นคู่สญัญาดงักล่าว หรือค านวณอตัราส่วน ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกัน 
แล้วแตก่รณี ก็ได้  

(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกัน บริษัทจัดการจะ
เลอืกค านวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 

ทัง้นี ้การค านวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนัตามวรรคหนึ่ง จะท าได้ต่อเมื่อบคุคลดงักลา่ว
ได้ท าการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมม่ีข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากดัความ
รับผิดของผู้สลกัหลงั หรือค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 
 
3.7.26  ในกรณีของกองทนุรวมเปิดที่ก าหนดวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุวนัท าการ(daily redemption fund) กองทนุ
รวมเปิดแบบมีก าหนดระยะเวลา (interval fund) ที่ก าหนดวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุครัง้ก่อนและครัง้ใหม่ห่างกนัน้อยกว่า 
15 วนั หากการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝงที่มิใช่หุ้นกู้อนพุนัธ์ของกองทนุดงักลา่ว
เกินอตัราสว่นท่ีก าหนดตามข้อ 3.7.16 โดยมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ตราสารมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมี
ไว้ซึง่ตราสารดงักลา่วให้มีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินอตัราสว่นตามข้อดงักลา่วภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีตราสารนัน้มีมลูคา่
เกินอตัราสว่นท่ีก าหนด 
 
3.7.27  ในกรณีที่กองทนุมีสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทใดตามสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีกองทนุถืออยู ่(right issue) หาก
การใช้สทิธินัน้จะเป็นเหตใุห้กองทนุลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทดงักลา่วมีมลูคา่เกินอตัราสว่นที่ก าหนดในข้อ 3.7 
นี ้บริษัทจดัการอาจซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามอตัราสว่นที่เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว ทัง้นี ้
เฉพาะภายในช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัแรกที่ผู้ ถือหุ้นหมดสทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้ 
 
3.7.28  ในกรณีที่ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นที่ก าหนดในข้อ 3.7 นี ้หากตอ่มาตราสารแหง่ทนุ ตราสารแห่งหนี ้หรือตราสาร
กึ่งหนีก้ึ่งทุนนัน้ มีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยเหตุดงัต่อไปนี ้บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีมีการประกาศให้ทราบถึงเหตดุงักลา่ว เว้นแตใ่นกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรโดย
ได้รับผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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(1) ตราสารแหง่ทนุ นัน้ในเวลาตอ่มาเป็นตราสารแหง่ทนุของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างแก้ไขการด าเนินการให้เหตุ
แหง่การเพิกถอนหมดไป หรือถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

(2) ตราสารแหง่หนีห้รือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ถกูปรับลดอนัดบัความนา่เช่ือถือ 
 
3.7.29  ภายใต้บงัคบัข้อ 3.7.26 ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่ลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไม่
เกินอตัราสว่นที่ก าหนดในข้อ 3.7 นี ้หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่น 
บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัที่
ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก าหนด พร้อมทัง้จัดท าส าเนา
รายงานดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.30  ในกรณีที่การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็นทรัพย์สนิ
ของกองทนุรวม เมื่อรวมกนัทกุกองทนุรวมที่บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี  ้

(1)   ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศที่ก าหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นได้ 

(2)   งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจ านวนที่เกินอตัราส่วนการลงทนุดงักล่าว เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร
โดยได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 

(3)   กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่ว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจดุที่ต้องท าค าเสนอซือ้ บริษัทจดัการจะด าเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้นการท าค าเสนอซือ้
โดยการลดสดัส่วนการถือหุ้น หรือลดการมีอ านาจควบคุม หรือยื่นค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื อ้ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อ
ครอบง ากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว บริษัทจดัการจะลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
ที่แตล่ะกองทนุได้มาจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 
 
3.7.31  ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมูลค่าไม่เกินอตัราสว่นที่ก าหนดใน
ข้อ 3.7 นี ้หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่ว โดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ  3.7.11 ข้อ 3.7.19 ข้อ 3.7.26 ข้อ 3.7.27 
ข้อ 3.7.28 ข้อ 3.7.29 และข้อ 3.7.30 และการเกินอตัราส่วนดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม 
บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัที่
ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอตัราสว่นที่ก าหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดงักลา่วให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงานดงักลา่วไว้
ทีบ่ริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
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3.7.32  ข้อจ ากดัการลงทนุข้างต้นจะไมน่ ามาใช้บงัคบักองทนุเปิดที่ปรากฏเหตตุามหวัข้อ “การเลกิโครงการจดัการกองทนุ
รวม” และบริษัทจัดการต้องด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหวัข้อ “การด าเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการ
จดัการกองทนุรวม” 
 

4.  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล :  

   ไมจ่่าย                                                             จ่าย 

หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

(1) การจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวมจะจ่ายจากก าไรสะสมหรือก าไรสทุธิเมื่อกองทนุรวมมีก าไรสะสมหรือมีก าไรสทุธิใน
งวดบญัชีที่จะจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะต้องไม่ท าให้กองทนุรวมมีผลขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้ในงวด
บญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ 

(2)  ในแตล่ะรอบปีบญัชีของกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการพิจารณาจ่ายเงินปันผลอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้   

(3)  ในแต่ละงวดบญัชีหรืองวดอื่นใดที่จะจ่ายเงินปันผล บริษัทจดัการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
จากก าไรสทุธิที่เกิดขึน้จริงประจ างวดบญัชี หรือสิน้งวดอื่นใดที่จะจ่ายเงินปันผล ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 75 ของก าไร
สทุธิที่เกิดขึน้จริงในงวดบญัชี หรือสิน้งวดอื่นใดที่บริษัทจดัการน าผลการด าเนินงานมาพิจารณาเพื่อประกาศจ่ายเงินปันผล 
หรือบริษัทจดัการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุจากก าไรสะสมที่เกิดขึน้จริง ณ สิน้งวดในอตัราที่
บริษัทจดัการเห็นสมควร  

(4)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมจ่่ายเงินปันผล หรือจ่ายเงินปันผลในอตัราที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ในกรณี ดงัตอ่ไปนี ้ 

(4.1)  บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่ก าไรสะสมที่เกิดขึน้จริง ณ สิน้งวดที่จะจ่ายเงินปันผลและก าไรสทุธิที่
เกิดขึน้จริงประจ างวดบญัชีหรือวนัสิน้งวดอื่นใดที่จะจ่ายเงินปันผลต ่ากวา่ หรือเทา่กบั 0.25 บาทตอ่หนว่ยลงทนุ  

(4.2)  บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราใหม่ที่เหมาะสมหรือพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่มูลค่า
หนว่ยลงทนุ ณ วนัสิน้งวดบญัชีที่จะจ่ายเงินปันผลนัน้ ต ่ากวา่มลูคา่ที่ตราไว้หรือในกรณีเมื่อน าเงินปันผลตอ่หนว่ยที่จะจ่าย
ตามอตัราข้างต้นมาหกัจากมลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ วนัท าการก่อนปิดสมดุทะเบียนแล้วท าให้มลูค่าหน่วยลงทนุที่ค านวณได้
ตามวิธีการดงักลา่วมีมลูคา่ต ่ากวา่มลูคา่ที่ตราไว้  

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดัการไมจ่่ายเงินปันผลในงวดบญัชีดงักลา่ว บริษัทจดัการจะยกยอดผลก าไรไปในงวดบญัชีตอ่ไป  
“ก าไรสทุธิที่เกิดขึน้จริงประจ างวด” หมายถึง รายได้จากการลงทนุสทุธิ บวกด้วย ก าไรขาดทนุสทุธิที่เกิดขึน้จากเงินลงทนุ ใน
งวดบญัชี หรืองวดอื่นใดที่จะจ่ายเงินปันผลนัน้  
“ก าไรสะสมที่เกิดขึน้จริง ณ สิน้งวด” หมายถึง ก าไรหรือขาดทนุสทุธิที่เกิดขึน้ประจ างวด บวกด้วย รายได้จากเงินลงทนุสทุธิ
สะสมต้นงวด บวกด้วย ก าไรหรือขาดทนุสทุธิที่เกิดขึน้จากเงินลงทนุสะสมต้นงวด 

(5)   ในกรณีที่มีบคุคลใดหรือกลุม่บุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจ ากดัสิทธิรับเงิน
ปันผลในสว่นท่ีเกินนัน้ เว้นแตเ่ป็นกรณีการเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุท่ีมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทนุมาเพิ่มเติมหรือ
กรณีเข้ายกเว้นข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดั
การถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
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5.  การรับช าระหนีเ้พื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอ่ืน :  

หากมีการผิดนัดช าระหนีห้รือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทนุรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือ
ลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้ดงันี ้
 
5.1.   กรณีที่บริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  

5.1.1  เมื่อมีการบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีบริษัทจดัการได้บนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้ 
 
5.1.2  เมื่อได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะไมน่ าทรัพย์สนิดงักลา่วและเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้
จากการรับช าระหนี ้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม และจะจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี ้
ในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั เว้นแต่กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มี
สิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีต้กลงรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทัง้นี ้ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างที่บริษัทจัดการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี ้บริษัทจัดการอาจจดัหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินนัน้ได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินส ารอง รายได้หรือ
ผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้  
 
5.1.3  เมื่อมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะเฉลี่ยเงินได้
สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีค้ืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แต่วนัถดั
จากวนัท่ีมีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการเฉลีย่เงินคืนไปยงัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั
ท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้เฉลีย่เงินคืน เว้นแต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลา
การเฉลีย่เงินคืนเป็นอยา่งอื่น  
 
5.1.4  เมื่อมีการบนัทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับช าระหนี ้
ตามตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนโุลม  
 
5.2.   กรณีที่บริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  

5.2.1  ก่อนการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยมติเสยีงข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้
แล้วทัง้หมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็น
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พร้อมเหตผุลวา่ในขณะนัน้การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมากกวา่การถือหรือมีไว้
ซึง่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้  

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียด
เก่ียวกบัทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับช าระหนี ้มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตผุลและ
ความจ าเป็นในการรับช าระหนี ้
 
5.2.2  เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจัดการจะน าทรัพย์สินดงักลา่วมารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สนินัน้เพื่อใช้ในการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ด าเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้ 

(1)  กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที่กองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วต่อไป
เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้ 

(2) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที่กองทนุรวมไมส่ามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการจะจ าหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่วใน
โอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และในระหว่างที่บริษัทจดัการยงัไม่
สามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว 

ในกรณีที่มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 
5.3  ในกรณีที่มีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการ
กองทนุรวมจะด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยทกุรายที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่ง
หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับช าระ
หนีก็้ได้   

ทัง้นี ้ในการด าเนินการดงักลา่ว  บริษัทไม่ต้องน าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้มารวมค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวม 

เง่ือนไขเพิ่มเติม :  

-  บริษัทจดัการจะรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทนุรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้าม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี ้และ/หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้องกับการรับช าระหนีด้้วย
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทนุ ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้
เป็นไปตามนัน้ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

- ในการเฉลีย่เงินคืนแตล่ะครัง้ตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นวา่เงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการ
รับช าระหนีไ้ม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักล่าวไป
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รวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีการจ าหน่าย
ทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว และปรากฏวา่เงินได้สทุธินัน้ไมคุ่้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน 
บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมก็ได้ 
 

6.  ช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานท่ีเก็บรักษา
ทรัพย์สินของกองทุนรวม :  

6.1.  ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  
ช่ือ  :    ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่ :  เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท์ 0-2242-3902-7 

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มีคุณสมบตัิเป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบตัิของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
 
6.2.  เง่ือนไขการเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์ :  
บริษัทจดัการจะเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์เมื่อกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือทัง้หมดดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก่อน  

(1)  เมื่อบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ มีความประสงค์จะบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยบอกกลา่ว
ให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

(2)  ในกรณีที่บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ ผู้ดแูลผลประโยชน์
หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบลว่งหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั  

(3)  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในการจดัการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือประกาศของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือกรณีอื่นใดอนัจะมีผลให้บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่
สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ให้สอดคล้องกับประกาศค าสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว ทั ้งนี ้
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่
ประสงค์จะรับหน้าที่ดงักลา่วต่อไป ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่ว
ให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

(4)  ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
หนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ เรียกร้องให้มีการเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  

(5)  ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบตัิข้อหนึง่ข้อใดตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์เร่ือง คุณสมบตัิของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการ
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แก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทรายภายใน 3 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่ได้แก้ไขเสร็จสิน้ ในกรณีที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์มิได้ท าการแก้ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะด าเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ครบ
ก าหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แล้ว บริษัทจดัการ
จะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมทนัที เว้นแต่มีเหตจุ าเป็นและสมควรส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์อาจพิจารณาผอ่นผนัหรือกระท าการเป็นอยา่งอื่นได้  

(6)  ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์น าข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้องกับกองทุนไป
เปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่กองทนุหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง 
บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี ้การบอกเลิกสญัญาจะต้องบอกกลา่วให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 15 วนั  

(7) กรณีอื่นๆ ตามที่ระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
เนื่องจากพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก าหนดให้กองทนุต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์ ดงันัน้ ใน
กรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามข้อ 6.2 “เง่ือนไขการเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์” ผู้ดแูลผลประโยชน์นัน้ต้องท า
หน้าที่ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุตอ่ไปอยา่งสมบรูณ์ จนกวา่การจดัการโอนทรัพย์สนิและเอกสารทัง้หมดของกองทนุนัน้
ตลอดจนถึงการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิน้ และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถท าหน้าที่ได้ทนัทีเ ว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มี
อ านาจตามกฎหมายจะมีค าสัง่เป็นอยา่งอื่น  
 
6.3.  สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิกองทนุรวม :  
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท์ 0-2242-3902-7 

และ/ หรือ ที่บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในประเทศต่างๆ หรือที่
ผู้ดแูลผลประโยชน์อื่นท่ีบริษัทจดัการจะแตง่ตัง้ขึน้ 
 

7.  ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี :  

นายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกุล หรือนายประวิทย์  วิวรรณธนานตุร์ หรือนายบรรจง  พิชญประสาธน์ หรือนายเทอดทอง  เทพมงักร 
หรือนายอดุม  ธนรัูตน์พงศ์ หรือนายวิชยั  รุจิตานนท์ หรือนางสาวชมภนูชุ  แซแ่ต้ หรือนายไกรสทิธ์ิ  ศิลปมลคงกลุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) : 

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ หรือนายวิชยั รุจิตานนท์ 
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บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 
100/72 ชัน้ท่ี 22 อาคารวอ่งวานิช บี ห้องเลขที่ 100/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
โทรศพัท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110 
หรือนายประวิทย์  วิวรรณธนานตุร์ หรือนายเทอดทอง  เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ  แซ่แต้  หรือนายบรรจง  พิชญประสาธน์  
หรือนายอดุม  ธนรัูตน์พงศ์ หรือนายไกรสทิธ์ิ  ศิลปมลคงกลุ 

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

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

8.  ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

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

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

9.  ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจ าหน่าย :  
ไมม่ี  
 

10.  ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  
- จะระบภุายหลงั - 

หมายเหต ุ: 

บริษัทจดัการอาจแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ในภายหลงั โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้ สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติม ผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนดงักลา่วอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อท า
หน้าที่เป็นผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนของกองทุน โดยผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่ได้รับการแต่งตัง้จะต้อง
ปฏิบตัิงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ปฏิบตัิหน้าที่อยูก่่อนแล้ว  

http://www.uobam.co.th/
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11.  ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ไมม่ี  

หมายเหต ุ :  

บริษัทจดัการอาจแตง่ตัง้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทนุ ให้เป็นที่ปรึกษาการลงทนุของบริษัทจดัการหรือกองทนุ
เพื่อให้ค าแนะน าในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบัการลงทนุและการบริหารจดัการกองทนุ เพื่อให้บริหารจดัการกองทนุเป็นไป
อยา่งมีประสทิธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ที่ปรึกษาการลงทนุที่บริษัทจดัการอาจจะแต่งตัง้ขึน้ดงักลา่วนัน้จะไม่มี
อ านาจควบคมุการด าเนินงานของบริษัทจดัการแตอ่ยา่งใด โดยเมื่อบริษัทจดัการแตง่ตัง้ ที่ปรึกษาการลงทนุแล้ว บริษัทจดัการ
จะด าเนินการแจ้งช่ือที่ปรึกษาการลงทนุดงักลา่วไปยงัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ไป 
 

12.  ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่ีปรึกษากองทุน :  

ไมม่ี  

หมายเหต ุ:  

บริษัทจดัการอาจแตง่ตัง้ที่ปรึกษากองทนุ อาทิเช่น ผู้ เช่ียวชาญด้านธุรกิจและการลงทนุ ผู้ เช่ียวชาญด้านกฎหมาย ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น ให้เป็นท่ีปรึกษาของกองทุนตลอดจนให้ค าแนะน าในเร่ืองต่างๆ แก่กองทุน เพื่อให้การ
บริหารจดัการกองทนุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ที่ปรึกษากองทนุที่บริษัทจดัการอาจจะแต่งตัง้
ขึน้ดังกล่าวนัน้ จะไม่มีอ านาจควบคุมการด าเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื่อบริษัทจัดการแต่งตัง้ที่ปรึกษา
กองทุนแล้วบริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งช่ือที่ปรึกษาดงักล่าวไปยงัส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ตอ่ไป 
 

13.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

13.1.  วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุและค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
ผู้สนใจลงทนุในหนว่ยลงทนุของ “กองทนุเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์” สามารถติดตอ่ขอรับหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุ 
ใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ และใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้จากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือสาขา
ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ระบใุนหนงัสอืชีช้วน  
 
13.2.  วิธีการเสนอขายหนว่ยลงทนุ  
ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุแตล่ะรายจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนไม่ต ่ากว่า 1,000 หน่วยในราคาหน่วยละ 10 บาท บวก
คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องกรอกรายละเอียดตา่งๆ ในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุและใบค าสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน พร้อมช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวนที่ซือ้ให้แก่บริษัทจดัการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนตามที่ระบใุนหนงัสอืชีช้วน  
เอกสารการเปิดบญัชีกองทนุมีดงันี ้ 

(1)  กรณีบคุคลธรรมดา  

(1.1)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง หรือ  
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(1.2)  ส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือ  

(1.3)  ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (เฉพาะกรณีชาวตา่งประเทศ)  

(2)  กรณีนิติบคุคล  

(2.1)  ส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ ซึง่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองความถกูต้อง  

(2.2)  ส าเนาหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  

(2.3)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง 

(2.4)  หนงัสอืมอบอ านาจกระท าการ ส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทนพร้อมส าเนาบตัรประชาชน
ของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ อนึ่ง หากหนงัสือมอบอ านาจกระท าการเป็นฉบบัส าเนา ฉบบัส าเนาดงักล่าวนัน้
จะต้องลงนามรับรองโดยผู้มอบอ านาจด้วย  

(2.5)  บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  
 
13.3.  การรับช าระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

(1)  ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องช าระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่สัง่ซือ้ โดยช าระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงิน
ธนาคาร เช็คธนาคารหรือค าสัง่หกับญัชีธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัส านกังานของบริษัทจดัการ
หรือส านกังานผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ภายในวนัเดียวกบัวนัที่สัง่ซือ้เท่านัน้โดยลงวนัที่ตามวนัที่ที่สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “กองทนุเปิด ไทย บา
ลานซ์ฟันด์” และระบทุี่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้สัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อ
ผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

(2)  หลงัจากที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ พร้อมทัง้เงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ
จากผู้สัง่ซือ้แล้ว บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะออกส าเนาใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ไว้
เป็นหลกัฐาน พร้อมทัง้ออกใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงิน ธนาคาร หรือเช็คธนาคาร ภายหลงัก าหนดเวลารับฝาก เพื่อเรียก
เก็บเงินภายในวนัเดียวกนัของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือแต่ละสาขาของผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนที่สัง่ซือ้หรือในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือเช็คธนาคารดงักลา่วไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ใน
วนัที่สัง่ซือ้ไม่ว่าด้วยเหตผุลใด บริษัทจดัการจะถือว่าผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการที่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในราคาขายหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ วนัสิน้ท าการที่เรียกเก็บเงินได้ และในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลก
เงินธนาคาร หรือเช็คธนาคารดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สัง่ซือ้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะระงบั
การขายหนว่ยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้นัน้ และจะด าเนินการให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนน าสง่เช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงิน
ธนาคาร หรือเช็คธนาคารนัน้คืนให้กบัผู้สัง่ซือ้ภายในวนัรุ่งขึน้นบัจากวนัที่ได้รับเช็คหรือดราฟต์นัน้คืนจากธนาคารผู้ เรียกเก็บ 

ทัง้นี ้ในการช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องช าระคา่หนว่ยลงทนุด้วยเงินจนเต็มคา่ จะหกัลบกลบหนี ้
กบับริษัทจดัการไม่ได้ และผู้สัง่ซือ้ที่ได้ท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวนแล้วจะ
เพิกถอนการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และขอคืนเงินค่าซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้  
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(3)  บริษัทจดัการจะน าเงินที่ได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชีออมทรัพย์ในนาม “กองทนุเปิด ไทย บาลานซ์
ฟันด์” ซึง่ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักลา่วทัง้หมดจะน าเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ  
 
13.4.  วิธีการจดัสรรหนว่ยลงทนุ การออกและสง่มอบหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก  

(1)  บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามที่สัง่ซือ้และได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตาม
จ านวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลให้จ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทนุที่
จดทะเบียนไว้ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทจัดการจะจัดสรรสิทธิการสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัท่ีได้รับค าสัง่ซือ้และเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มตาม
จ านวน ในกรณีที่มีการสัง่ซือ้พร้อมกนัและมีหนว่ยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรร บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่
ผู้สัง่ซือ้ดงักลา่วตามสดัสว่นหนว่ยลงทนุท่ีสามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้  

(2)  ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่
จดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า  

(3)  สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้ หลงัจากที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการซือ้หนว่ยลงทนุของผู้สัง่ซือ้
ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน /
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขาย
หนว่ยลงทนุครัง้แรก 
 
13.5.  การคืนเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

(1)  บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุในกรณีที่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรกที่
ไมไ่ด้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น หรือในกรณีที่บริษัทจดัการต้องยตุิโครงการเนื่องจากไม่สามารถ
จ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศ
ก าหนด ทัง้นี ้เว้นแต่บริษัทจดัการจะได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้
ด าเนินโครงการตอ่ไปได้  
 
(2)  บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัสง่เงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุคืนพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้สัง่ซือ้
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วนั นบัจากวนัปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกหรือวนัท่ียตุิโครงการแล้วแตก่รณี 
 

14.  การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

 บริษัทจดัการ        ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 Internet  เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์  

 Telephone-Banking  Internet Banking   

 บริการซือ้ผา่นเจ้าหน้าที่ทางโทรศพัท์  บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมตัิ (Regular Saving Plan) 
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14.1.  วนัเวลาท าการเสนอขายหนว่ยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  

ทุกวันท าการ  ระหว่างเวลา......................ถงึ.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชีช้วน) 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถท ารายการซือ้/ขายคืน/สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ ระหว่างเวลาเปิดท าการธนาคารพาณิชย์ ทัง้นี ้
การท ารายการภายในเวลาที่ก าหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวนัท าการนัน้ ทัง้นี ้การท ารายการภายหลงัเวลาที่ก าหนด จะ
ถือเป็นรายการของวนัท าการถดัไป  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมลู และเวลาการท ารายการของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานที่ปรากฏอยู่ที่
บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้ 

อนึง่ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ่ม/ลด วนั เวลา วิธีการ หรือ หยดุ/เลื่อนการสง่ค าสัง่ซือ้/ขายคืน/ 
สบัเปลี่ยน และ/หรือการส่งค าสัง่ซือ้/ขายคืน/สบัเปลี่ยนล่วงหน้าเป็นการชั่วคราว/ถาวร ซึ่งหากเป็นกรณีที่บริษัทจัดการ
ทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันท าการก่อนมีการปรับเปลี่ยน 
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง หรือสถานการณ์การลงทนุไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยเร็วที่สดุ 
โดยประกาศไว้ ณ สถานท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 
14.2.  วิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และราคาขายหนว่ยลงทนุ 

14.2.1 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุครัง้แรก 
ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุที่ยงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ จะต้องเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือ
บญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 14.6 “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” แนบ และจะต้องกรอก
รายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และใบค าขอใช้บริการอื่นๆ ให้ครบถ้วนชดัเจน 
 
14.2.2 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

- ไมก่ าหนด - 

ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้ป็นครัง้แรก ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้เป็นมลูค่าไม่ต ่ากว่า 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาท) หรือตามที่บริษัท
จดัการก าหนดเป็นอยา่งอื่น 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะลดหยอ่น หรือยกเว้นมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุครัง้แรก โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจ
ของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ ณ สถานที่ท าการของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

 

(1) ราคาขายหนว่ยลงทนุ  

ราคาขายหนว่ยลงทนุ    =  มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการขายหนว่ยลงทนุ  

บวกด้วย  สว่นตา่งคา่ขายหนว่ยลงทนุ (Subscription Spread) (ถ้ามี)  

บวกด้วย  คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee) (ถ้ามี)  
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การก าหนดราคาหนว่ยลงทนุที่เสนอขายหลงัจากที่มีการปิดการเสนอขายครัง้แรกไปแล้ว บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ 
ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายและจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ ซือ้จะได้รับ ซึ่งจะเป็น
มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 

(2) วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ  
ผู้สนใจลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั และ/หรือ
ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ได้โดยผ่านบริษัทจัดการ 
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ (www.uobam.co.th) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามวนัและเวลาท าการ
ของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
14.2.3 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นช่องทางที่บริษัทจดัการก าหนด 

ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) ส าหรับมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ และจ านวนเงินสงูสดุต่อครัง้ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ใน
หนงัสอืชีช้วน และ/หรือคูม่ือการใช้บริการของแตล่ะระบบ และ/หรือตามที่บริษัทจดัการประกาศก าหนดเพิ่มเติม ทัง้นี ้การ
ท ารายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเคร่ืองโทรสาร หรือวิธีอื่น
ใด ที่บริษัทจดัการประกาศก าหนด อาทิเช่น 

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

- ช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ผ่าน 2 ช่องทางหลกั คือ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ และ
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์กิง้ (Telephone Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ 
(Internet Banking) หรือ 

- บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมตัิ (Regular Saving Plan) หรือ 

- บริการซือ้ผา่นเจ้าหน้าที่ทางโทรศพัท์  

ซึง่วิธีการหรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทกุ
ช่องทาง ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถสอบถามเพิ่มเติม และขอคูม่ือการใช้บริการของแตล่ะระบบได้ที่บริษัทจดัการ และ/หรือ
สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถศึกษา
รายละเอียด ข้อก าหนด และเง่ือนไขต่างๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที่บริษัทจดัการได้ประกาศ
เพิ่มเติม เช่น ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีต้องการใช้บริการในแตล่ะระบบ จะต้องเคยเปิดบญัชีกองทนุหรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
มาก่อน และ/หรือได้รับอนมุตัิการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดงักลา่ว ซึง่
จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัเร่ิม / หยดุการให้บริการ ทัง้นี ้จะติดประกาศ ณ สถานที่ท าการ
ของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 

http://www.uobam.co.th/
http://www.uobam.co.th/
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14.3 การรับช าระ และการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

14.3.1 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) หรือช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งสามารถช าระผ่าน 2 ช่องทางหลกั 
คือ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ และผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์กิง้ (Telephone 
Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ (Internet Banking) หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการประกาศก าหนด โดยวิธีการให้เป็นไป
ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในคูม่ือการใช้บริการ 
 
14.3.2 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนท่ีสัง่ซือ้ โดยช าระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ ค าสัง่หกั
บญัชีธนาคาร ช าระผา่นบตัรเครดิต หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัที่ตามวนัที่ที่สัง่ซือ้และขีด
คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อการนี ้โดยระบช่ืุอ ที่อยู ่และหมายเลข
โทรศพัท์ของผู้สัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดตอ่และเพื่อผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
14.3.3  ในการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช าระค่าหน่วยลงทนุด้วยเงินจนเต็มค่า จะหกักลบ
ลบหนีก้บับริษัทจดัการไมไ่ด้ เว้นแตผู่้ ถือหนว่ยลงทนุขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหนึง่เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุ
รวมอื่นที่บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการหรือกองทนุรวมเดียวกนั บริษัทจดัการอาจด าเนินการให้มีการหกักลบลบ
กนัก็ได้  
 
14.3.4 ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วยวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด เช่น  

-  เช็ค ดราฟต์ หรือผ่านบตัรเครดิต บริษัทจดัการจะถือว่าวนัที่ระบใุนใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือวนัที่บริษัทจดัการ
ได้รับรายงานการซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุจากผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) เป็นวนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดย
บริษัทจดัการจะต้องทราบผลการเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการช าระผา่นบตัรเครดิตดงักลา่วไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธิที่จะระงบั และ/หรือยกเลกิ และ/หรือเลือ่นวนัสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไปเป็นวนัเดียวกนักบัวนัท่ีเรียกเก็บเงินได้   

- กรณีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุนมาจากกองทนุเปิด ภายใต้การบริหารจดัการ (กองทนุต้นทาง) 
มาเข้ากองทนุเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ (กองทนุปลายทาง) (กรณีเปิดให้บริการ) บริษัทจดัการจะถือว่าวนัที่ระบใุนใบค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเป็นวนัท่ีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และบริษัทจดัการจะน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทางมา
ช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดนี ้ภายใน 2 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีที่ระบใุนใบค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
 
14.3.5  บริษัทจดัการจะน าเงินที่ได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อ
การนี ้ซึง่ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักลา่วทัง้หมดจะน าเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 
 
14.4. การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

14.4.1 การเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วจะท าในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุจ านวนนัน้  
โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามที่สัง่ซือ้ และได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตาม
จ านวนแล้ว  
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อนึง่ ในกรณีที่จ านวนเงินท่ีระบไุว้ในใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมต่รงกบัจ านวนเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับช าระบริษัทจดัการจะ
จดัสรรหนว่ยลงทนุให้ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นเกณฑ์  

ยกเว้น :-  

-  ในกรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุ เกินกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุของโครงการ
จดัการกองทนุที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในกรณีดงักลา่วบริษัทจดัการ
จะจดัสรรตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยบริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่
ผู้สัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัท่ีได้รับการสัง่ซือ้และเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวน ในกรณีที่มี
การสัง่ซือ้ในวนัเดียวกนัและมีหนว่ยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรร บริษัทจดัการจะจดัสรรตามสดัสว่นจ านวนหนว่ยลงทนุ
ที่สัง่ซือ้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้  
 
14.4.2 ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ หรือของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซือ้หนว่ยทราบลว่งหน้า  
 
14.4.3 ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุไว้ในใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจ านวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับช าระจากผู้ซือ้
หนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นเกณฑ์ 
 
14.4.4 สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซือ้หน่วยลงทุน
ของผู้ สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 
14.5 การคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรโดยไม่มีดอกเบีย้เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่าย เฉพาะผู้สัง่ซือ้ 
ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท าการขายหน่วยลงทุน ตามสดัส่วนของเงินค่าซือ้หน่วย ลงทุน อนึ่ง ส าหรับดอกเบีย้ 
และหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะน ารวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุ 
 
14.6.  เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  

เอกสารประกอบการเปิดบญัชีมีดงันี ้เว้นแต่บริษัทจดัการยินยอมผ่อนผนัให้เป็นกรณีไป  : (บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิใน
การพิจารณาจากเอกสารหลกัฐานอื่นๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามที่เห็นสมควร)  
 
14.6.1 กรณีบคุคลธรรมดา 

(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

(2) ส าเนาหนงัสอืเดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง (เฉพาะกรณีบคุคลตา่งด้าว) 
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(3) ส าเนาสมดุเงินฝากที่มีช่ือและเลขที่บญัชี พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติม/ทดแทน 
 
14.6.2 กรณีนิติบคุคล 

(1) ส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 

(2) ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของบริษัท ส าเนาบตัรประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 

(3)   ส าเนาบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) ในกรณีบริษัทจ ากดั หรือหลกัฐานอื่นที่แสดงรายช่ือผู้ เป็นหุ้นสว่นหรือผู้ เป็น
เจ้าของนิติบคุคล ทัง้นี ้ตามที่บริษัทจดัการก าหนด พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 

(4) ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม 

(5) ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

(6) ส าเนาหนงัสือรับรองของบริษัท หนงัสือมอบอ านาจ ประกาศ ค าสัง่ ระเบียบภายใน หรือเอกสารหลกัฐานในการ
แตง่ตัง้บคุคลผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลนัน้ๆ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 

(7) ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจกระท าการ ส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 
ผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ อนึง่หากหนงัสอืมอบอ านาจเป็นฉบบัส าเนา ฉบบัส าเนาดงักลา่วจะต้องลงนามรับรอง
โดยผู้มอบอ านาจด้วย 

(8) ส าเนาสมดุเงินฝากที่มีช่ือและเลขที่บญัชี พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 

หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติม 
 
14.6.3 กรณีเป็นบุคคล และ/หรือนิติบุคคลประเภทอื่น ๆ เช่น คณะบุคคล ห้างหุ้ นส่วนไม่จดทะเบียนนิติบุคคลที่มี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรือองค์กรอิสระ ฯลฯ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการขอเอกสารอื่นใดเพิ่มเติม/ทดแทน ตามที่
เห็นสมควร 
 
14.7 เง่ือนไขการซือ้หนว่ยลงทนุ  

14.7.1  บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ท าการศึกษา และยินดีที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนงัสอืชีช้วนแล้ว  
 
14.7.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือ
รายงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบักองทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจดัการอาจพิจารณาจดัสง่
เอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือ การจดัสง่ข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจดัสง่ให้ในรูปแบบข้อมลู
ทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น หรือวิธีการอื่นใดตามที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจ านงไว้  แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ส าหรับหนงัสือ
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รับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุท่ีได้รับผา่นทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื่นใด ตามที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงความ
จ านงไว้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถใช้แทนหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุตามปกติได้ 

อนึง่ กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงความจ านงในการรับเอกสาร ข้อมลู หรือรายงานต่างๆ เก่ียวกบักองทนุตามวิธีใดวิธี
หนึง่ข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะจดัสง่เอกสาร ข้อมลู หรือรายต่างๆ ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีที่ได้แสดงความ
จ านงไว้เทา่นัน้ จนกวา่จะมีค าสัง่เปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่น ดงันัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจึงควรตรวจสอบให้แนใ่จวา่ได้รับข้อมลู
เก่ียวกบักองทนุครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงความจ านงไว้กบับริษัทจดัการ 
 
14.7.3 ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุที่ได้ท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวนแล้ว จะเพิก
ถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมตัิจากบริษัทจัดการเป็นกรณี
พิเศษ 
 
14.7.4 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่มีถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อก าหนด กฎระเบียบ และ
ภาษีตา่งๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบัการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุเอง 
 
14.7.5  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับ การสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ US 
Person 
 
14.7.6  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ทัง้หมดหรือบางส่วน และ/หรือ
ปฏิเสธที่จะให้ค าแนะน าการลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้:-  

(1)  กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยรายใดรายหนึ่ง อาจมีผลท าให้ผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนรายนัน้ๆ ถือ
หน่วยลงทุนมากกวา่ร้อยละ 5.0 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

(2)  กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทนุเกินกว่าจ านวนเงินทุนของโครงการตาม  
ที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    

(3)   กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความ
เป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วน 

(4) กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความ  
เป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วนทัง้ตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อก าหนดของบริษัทจดัการ 
อาทิเช่น ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เพื่อประกอบการให้ค าแนะน าที่สอดรับกับ
ระดบัความเสี่ยงของกองทุนรวม  และ/หรือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุประสงค์จะลงทุนในกองทุนที่มีระดบัความเสี่ยงสงูกว่าระดบั
ความเสีย่งที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุยอมรับได้ และผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมย่ินยอม/ไม่ให้ค ายืนยนัรับทราบถึงระดบัความเสี่ยงที่
เพิ่มขึน้จากการลงทนุในกองทนุดงักลา่ว และ/หรือกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้น าสง่เอกสารหลกัฐานประกอบการซือ้
หนว่ยตามที่ก าหนด เป็นต้น 

 



 

กองทนุเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์      34  

(5)  กรณีที่มีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง/เก่ียวเนื่อง/เก่ียวพนั
กบัผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เป็นบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง/เก่ียวเนื่อง/เก่ียวพนักบัการฟอกเงินหรือการ
ก่อการร้าย หรืออยูร่ะหวา่งถกูกลา่วโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสยั/ถกูด าเนินคดี และ/หรือ เป็นบคุคลที่มีช่ืออยู่ในบญัชี
รายช่ือผู้กระท าผิด (Black List) จากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรก ากบัดแูลที่เก่ียวข้องในเร่ืองดงักลา่ว   

(6)  กรณีที่ปรากฏเหตกุารณ์ตามข้อ 18 “การเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วย ลงทนุ” ข้อ 
19 “การไมข่ายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือ ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ” ข้อ 20 “การหยดุรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ” หรือ ข้อ 24 “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ 
และราคาหนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง” 

(7)  บริษัทจดัการอาจขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหนว่ยลงทนุในบางกรณีตามที่บริษัทจดัการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกรณีที่การสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุหรือก่อให้เกิดผลเสยีหายแก่กองทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษา
ผลประโยชน์โดยรวมของกองทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และ ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ
เป็นหลกั  

(8) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุทัง้หมดทกุรายการและยกเลิกการ
ขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้แรกนีห้ากคาดการณ์ได้ว่า การจัดตัง้และ /หรือการลงทุนของกองทุน ณ 
ขณะนัน้ๆ ไมเ่หมาะสม และ/หรือไมเ่ป็นประโยชน์โดยรวมต่อนกัลงทนุ โดยบริษัทจดัการอาจยกเลิกการจดัตัง้กองทนุและ
คืนเงินคา่จองซือ้ให้กบันกัลงทนุโดยเร็ว  
 
14.7.7   กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดมีจ านวนเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุแก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ซือ้
หน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 
เง่ือนไขอื่น : 

เง่ือนไขอื่นๆ ของข้อ 14 “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 14 “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” ตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่บริษัทจดัการก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไมถื่อวา่
เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดย
จะติดประกาศ ณ สถานที่ท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือ
เพิ่มเติมดงักลา่วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 
 

15.  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

15.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

- ใบหนว่ยลงทนุ 
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- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

- หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

- ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 

- รูปแบบอื่นใดตามที่บริษัทจดัการก าหนด 

ทัง้นีก้ารออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบใุนข้อ 15.2 
 
15.2 เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ 

บริษัทจดัการจะใช้ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่เป็นเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุแต่ละราย เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ 
และ/หรือ บริษัทจดัการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้ โดยจะด าเนินการ
ตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้
 
15.2.1 หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

(1) เมื่อสิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้รับการ
จดัสรรหน่วยลงทุนให้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อ
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 15 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้แรก หรือภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ทัง้นี ้เอกสารหลกัฐานตา่งๆจะจดัสง่โดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
เป็นผู้มอบให้แล้วแตก่รณี 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุร่วมกัน บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเหลา่นัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเป็นผู้ รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกนั โดยจะถือเอาบคุคลที่มีช่ือตามเง่ือนไขการลงนามในค าขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิใน
ฐานะผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ในการลงนามเอกสารส าคญัของกองทนุ 

(2) นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุจะออกหนงัสอืรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีการสัง่ซือ้และ/หรือ
ขายคืนหนว่ยลงทนุ ดงันัน้บริษัทจดัการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทนุที่ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ  และ
ในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุที่สง่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนฉบบัล่าสดุเป็นรายการที่เป็นปัจจุบนัและถูกต้อง พร้อมทัง้
ด าเนินการให้มีการส่งมอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจ านวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้ทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัท่ีค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ 

(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องท าการทกัท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 
วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีได้รับหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ 
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15.2.2 สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะด าเนินการบนัทึกช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน 
และในสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

(2) นายทะเบียนจะออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐานเพื่อยืนยนัการท า
รายการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุได้ 
ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ด าเนินการจดัสรรหน่วยลงทนุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับสมุด
บญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของทา่น ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิในการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนเฉพาะกลุ่มก่อน โดยบริษัทจัดการจะท า
จดหมายแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการ ก่อนที่บริษัทจดัการเร่ิมให้บริการสมดุบญัชีแสดงสิทธิ
ในหนว่ยลงทนุ 

(3) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้าที่ที่จะต้องน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืนของทา่นบนัทกึรายการซือ้ขายหนว่ยลงทนุให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถน าสมดุบัญชี
แสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมาบนัทกึรายการให้เป็นปัจจบุนัได้ตัง้แตว่นัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่น าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบนัทึกรายการให้เป็นปัจจุบนั ให้ถือเอาข้อมลูที่บนัทึกไว้ใน
ระบบนายทะเบียนเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง 

(4) ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีร้องขอออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุจะต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไข
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ ตามที่บริษัทจดัการก าหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอื่น 
สามารถออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ ซึ่งบริษัทจดัการจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังาน
ของบริษัทจดัการลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัท าการ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ผิดไป
จากรายละเอียดโครงการ 
 
15.2.3 ใบหนว่ยลงทนุ 

นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกใบหนว่ยลงทนุ (Scrip) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเฉพาะในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอให้
บริษัทจดัการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อน าไปใช้หลกัประกนัในการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน หรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทัง้นี ้
ในการออกใบหนว่ยลงทนุทกุกรณีจะกระท าเมื่อบริษัทจดัการเห็นสมควรเทา่นัน้ โดยมีขัน้ตอน ดงันี  ้

(ก) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกรอกใบค าขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุ ซึง่ขอรับได้จากนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

(ข) ยื่นใบค าขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุ พร้อมช าระคา่ธรรมเนียมในการออกใบหนว่ยลงทนุตอ่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ตามจ านวนหนว่ยลงทนุที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกรอกในใบค าขอ ส าหรับกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกจ านวนหน่วยลงทนุใน
ใบค าขอมากกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่า ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทนุส าหรับหน่วยลงทนุจ านวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุนัน้ 
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(ง) ใบหนว่ยลงทนุที่บริษัทจดัการออกให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดซึ่งจะ
ระบุช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือช่ือกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและ
ประทบัตราส าคญั หรือลายมือช่ือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ หรือใช้เคร่ืองจักรประทบั หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะอนญุาตให้ท าได้ จึงจะถือวา่ใบหนว่ยลงทนุถกูต้องและมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจ านวนดงักล่าว จะต้องน าใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทุน
ดงักลา่วได้ 
 
15.2.4 นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึ่งได้รับการปรับปรุง
รายการให้เป็นปัจจบุนั ณ วนัท าการสดุท้ายของทกุไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียน
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัดงักลา่ว 

ในกรณีที่บญัชีกองทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมม่ีมลูคา่คงเหลอืในบญัชี และบญัชีนัน้ไม่มีการติดต่อใช้บริการเป็นเวลานาน
ติดตอ่กนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปิดบญัชีดงักลา่วโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่ว่า
ด้วยเหตผุลใดๆ  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กบัผู้สัง่ซือ้
หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เช่นหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ และ/หรือรูปแบบ
ที่มีการเปลีย่นแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่บริษัทจดัการก าหนด โดยผู้สัง่ซือ้
หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถร้องขอเปลีย่นรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุได้ภายหลงั ตามหลกัเกณฑ์ และ
เง่ือนไขที่บริษัทจดัการก าหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลง หรือเพิ่มเติมรูปแบบและ/หรือเง่ือนไขใน
การออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ และระยะเวลาการสง่มอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจดัการกองทุน
รวม และไมถื่อวา่เป็นการด าเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 
 

16.  การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

16.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
 บริษัทจดัการ                       ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 Internet   บริการขายผา่นเจ้าหน้าที่ทางโทรศพัท์ 

 บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมตัิ (Regular Saving Plan) 
 
16.2 วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบปกติ 

รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
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16.2.1 การสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ และเอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ให้ครบถ้วนชดัเจน 
 
16.2.2 มลูคา่ขัน้ต ่าของการขายคืนหนว่ยลงทนุ 

ไมก่ าหนด 
 
16.2.3 ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  =  มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  

หกัด้วย  สว่นตา่งคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Redemption Spread) (ถ้ามี)  

หกัด้วย  คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ(Back-end Fee) (ถ้ามี)  

บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการท่ีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารับซือ้คืน โดย
มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ต้องเป็นมลูคา่และราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
16.2.4 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นช่องทางที่บริษัทจดัการก าหนด 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบค าสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ 
หรือส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ส าหรับมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน และจ านวนเงิน
สงูสดุต่อครัง้ในการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละ
ระบบ และ/หรือตามที่บริษัทจดัการประกาศก าหนดเพิ่มเติม ทัง้นี ้การท ารายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านบริษัทจดัการ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถติดตอ่ด้วยตนเองได้ที่บริษัทจดัการ หรือสง่ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุมายงับริษัทจดัการผ่านทาง
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเคร่ืองโทรสาร หรือวิธีอื่นใด ท่ีบริษัทจดัการประกาศก าหนด  
นอกจากช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วข้างต้นแล้ว บริษัทจดัการยงัเปิดให้มีช่องทางอื่นๆ อาทิเช่น  

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

- บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมตัิ (Regular Saving Plan) หรือ 

- บริการขายผา่นเจ้าหน้าที่ทางโทรศพัท์  

ซึ่งวิธีการหรือช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุก
ช่องทาง ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุสามารถสอบถามเพิ่มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที่บริษัทจดัการ และ/
หรือสถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุสามารถ
ศกึษารายละเอียด ข้อก าหนด และเง่ือนไขตา่งๆ ของแตล่ะระบบได้จากคูม่ือการใช้บริการ และ/หรือที่บริษัทได้ประกาศเพิ่มเติม 
เช่น ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนที่ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบญัชีกองทุนหรือบญัชีผู้ ถือหน่วย ลงทนุ
มาก่อน และ/หรือได้รับอนมุตัิการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น   

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดงักลา่ว ซึง่
จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง

http://www.uobam.co.th/
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ให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัเร่ิม / หยดุการให้บริการ ทัง้นี ้จะติดประกาศ ณ สถานที่ท าการ
ของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
16.3   ระยะเวลาในการรับซือ้คืน  

ทุกวันท าการ  ระหว่างเวลา......................ถงึ.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชีช้วน) 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถท ารายการซือ้/ขายคืน/สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ ระหว่างเวลาเปิดท าการธนาคารพาณิชย์ ทัง้นี ้
การท ารายการภายในเวลาที่ก าหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวนัท าการนัน้ ทัง้นี ้การท ารายการภายหลงัเวลาที่ก าหนด จะ
ถือเป็นรายการของวนัท าการถดัไป  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมลู และเวลาการท ารายการของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานที่ปรากฏอยู่ ที่
บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้ 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ่ม/ลด วนั เวลา วิธีการ หรือ หยดุ/เลื่อนการสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย
คืน/ สบัเปลีย่น และ/หรือการสง่ค าสัง่ซือ้/ขายคืน/สบัเปลีย่นลว่งหน้าเป็นการชัว่คราว/ถาวร ซึง่หากเป็นกรณีที่บริษัทจดัการ
ทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันท าการก่อนมีการปรับเปลี่ยน 
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง หรือสถานการณ์การลงทนุไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยเร็วที่สดุ 
โดยประกาศไว้ ณ สถานท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
16.4 การขายคืนหนว่ยลงทนุ 

ผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

ทัง้นี ้ให้ดเูง่ือนไขในข้อ 16.3 ประกอบ  
 
16.5 การช าระเงินคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  

16.5.1 บริษัทจดัการจะด าเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือจ่ายเป็นเช็ค
ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือน าส่งโดยผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
ทัง้นี ้ตามที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ 
 
16.5.2 สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการขายคืนหนว่ยลงทนุ จะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุได้บนัทึกข้อมลู
การสัง่ซือ้/ขายหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 
16.5.3  บริษัทจัดการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนที่รับซือ้คืน ในวนัท าการถัดจากวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ 
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16.6  เง่ือนไขการขายคืนหนว่ยลงทนุ  

16.6.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ท าการศึกษา และยินดีจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนงัสอืชีช้วนนีแ้ล้ว 
 
16.6.2 ในการขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประเภทบคุคลธรรมดาจะต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ
บตัรข้าราชการ หรือบัตรพนกังานรัฐวิสาหกิจของผู้ ถือหน่วยลงทนุต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน
หรือสาขาของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแสดงเอกสารส าคญัที่
แสดงถึงการท านิติกรรมในนามของนิติบคุคลนัน้ด้วย เช่น หนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ หนงัสือมอบอ านาจกระท าการ 
และหนงัสือบริคณห์สนธิของนิติบคุคลนัน้ เป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้เอกสารหลกัฐานอื่นๆ ได้
ตามที่เห็นสมควร  
 
16.6.3 ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นแสดงความจ านงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน จะท า
การยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงไมไ่ด้ ทัง้นี ้เว้นแตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 
16.6.4 ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรือจ านวนเงินท่ีต้องการขายคืนในใบค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุมากกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุและ/หรือจ านวนเงินท่ีปรากฎในการบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุบริษัทจดัการจะ
ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏตามที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้  
 
16.6.5 เอกสารใบบนัทกึรายการท่ีออกจากเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการ
ได้เท่านัน้ บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลกัฐานท่ีปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลกัฐานการท ารายการที่สมบูรณ์และ
อ้างอิงได้ 
 
16.6.6 กรณีเปลี่ยนแปลงวนั เวลา วิธีการ หรือหยดุรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมการรับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุ   

บริษัทจดัการอาจท าการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับค าสัง่ซือ้คืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่ง
ค าสัง่ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้ได้ท าการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการท าการให้แตกตา่งไปจากวนั เวลาท าการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้
ท าการขยาย หรือลดระยะเวลาในการท าการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาท าการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง /
เปลีย่นแปลงระบบการโอนเงินระหวา่งประเทศ เป็นต้น  
 
16.6.7  กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  กรณีที่เอกสารหลกัฐานการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไมค่รบถ้วน  
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(2)  กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ท าการขายคืนหน่วยลงทนุยงัมิได้น าสง่เอกสารหลกัฐานต่างๆ ที่ใช้เปิดบญัชีจนครบถ้วน  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายที่ประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุจะต้องน าสง่เอกสารหลกัฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะท าการขายคืน
หนว่ยลงทนุได้ 

(3) กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีการเปลีย่นแปลงข้อมลูหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยงัมิได้ท าการแจ้งการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ
น าสง่เอกสารหลกัฐานการเปลีย่นแปลงตา่งๆ ให้บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(4)  กรณีที่มีค าสัง่จากหนว่ยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย  มีค าสัง่ให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงบั การสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
 
16.6.8 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีใบหนว่ยลงทนุท่ีนายทะเบียนหนว่ยลงทนุหรือบริษัทจดัการได้ออกไว้ให้ตามข้อ 15 “การออก
และสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ” หากจะขายคืนหน่วยลงทนุจ านวนดงักลา่วจะต้องน าใบหน่วยลงทนุมาสง่
มอบคืนแก่บริษัทจดัการเพื่อให้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุท าการโอนหนว่ยลงทนุนัน้เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) 
ก่อน จึงจะขายคืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วได้ 
 
เง่ือนไขอื่น :  

เง่ือนไขอื่น ๆ ของข้อ 16 “การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ” 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 16  “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขที่บริษัทจดัการก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะติดประกาศ 
ณ สถานท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม
ดงักลา่วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 
 

17.  การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

ช่องทางการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ : 

 บริษัทจดัการ        ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

  Internet  บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมตัิ  

 บริการสบัเปลีย่นผา่นเจ้าหน้าที่ทางโทรศพัท์ (Regular Saving Plan)  
 
17.1  เง่ือนไขการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ 
การสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดหนึง่ (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพือ่ซือ้หนว่ยลงทนุ
ของกองทนุเปิดอีกกองทนุหนึง่ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการและ/หรือหนงัสอืชีช้วน  

โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการน าเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุขาออกจาก
กองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) ไปช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง โดยเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนดงักลา่วนีจ้ะถกู
หกัคา่ธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขาเข้าของกองทนุเปิดปลายทางไว้ด้วย (ถ้ามี) 
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ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ โดย
จะต้องเป็นกองทุนเปิดที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้วนว่าสามารถท าการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้เท่านัน้ ทัง้นี ้การ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุไปมาระหวา่งกองทนุเปิดตา่งๆ นัน้ จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนด้วย 

ทัง้นี ้ในการท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุใดๆ ผู้ ถือหนว่ย/ผู้ลงทนุสามารถท ารายการสบัเปลี่ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการ
ท ารายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยเดียวกันเท่านัน้  บริษัทจัดการไม่อนุญาติให้มีการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุข้ามหมายเลขผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เว้นแตจ่ะได้รับการพิจารณาจากบริษัทจดัการเป็นรายกรณี 

อนึ่ง ในการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ท าการเปิดบญัชีกองทุนผ่านตวัแทนขายของ
บริษัทจดัการนัน้อาจมีกรณีที่ไม่สามารถท ารายการสบัเปลี่ยนได้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัระบบงานของตวัแทนที่ท าการเปิดบญัชี
ของผู้ ถือหนว่ยเป็นส าคญั 
 
เงื่อนไขอื่น ๆ 

(1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรับค าสัง่สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่
บริษัทจดัการเห็นวา่การหยดุรับค าสัง่สบัเปลี่ยนดงักลา่วจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทนุเปิด
และผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศเร่ืองดงักลา่วไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานที่ท าการของบริษัทจดัการและ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนั  

(2) ส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้ท ารายการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุมาจากกองทนุเปิดต้นทางในวนัท าการก่อนหน้า 
จะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนีซ้ึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทางได้เมื่อ กองทุนเปิดปลายทางได้รับเงินค่า
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเรียบร้อยแล้ว 

(3) ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่สัง่สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนัน้   
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ท ารายการจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้ว ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
(4) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจุ านวนหน่วยลงทนุที่จะสบัเปลี่ยนในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุน 
หรือมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง ที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการ
จะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุนัน้ 

(5) บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลกิจ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทางในวนัท าการถดัจากวนัที่รายการ
สบัเปลีย่นนัน้เสร็จสมบรูณ์แล้ว 

(6) ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุเมื่อรายการสบัเปลี่ยนสมบรูณ์แล้ว ภายใน 4 วนัท าการ 
นบัแตว่นัท าการถดัจากวนัท่ีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
 
17.2 วนัเวลาท าการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถท าการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการสง่ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้
เป็นวนัและเวลาเดียวกนักบัการสง่ค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ตามที่ระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน
ของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจดัการก าหนด 
17.3 การก าหนดราคาขายหนว่ยลงทนุ กรณีสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ  
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ในการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเมื่อสิน้วนัท าการสบัเปลีย่นจะก าหนด
ราคาขายและราคารับซือ้ ดงันี ้ 

(1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง  
การก าหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันท าการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน หักด้วย
คา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

(2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง  
การค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุก่อนหน้า
วนัท่ีบริษัทจดัการถือวา่ได้รับเงินจากกองทนุเปิดต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายและราคารับซือ้ในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
17.4  วิธีการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ  
วิธีหรือช่องทางการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุให้ใช้วิธีหรือช่องทางเดียวกนักบัการสง่ค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
ตามที่ระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสอืชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไขหรือ
หลกัเกณฑ์ที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
17.5    การคืนเงินคา่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ระบไุว้ในข้อ 13.5 “การคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ” และข้อ 14.5 “การคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ” 

เง่ือนไขอื่น : 

เง่ือนไขอื่นๆ ของข้อ 17 “การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ” 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ทัง้หมดหรือบางสว่น และ/หรือปฏิเสธที่
จะให้ค าแนะน าการลงทนุในกรณีที่เอกสารหรือข้อมลูประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทัง้ตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
ตามข้อก าหนดของบริษัทจัดการ อาทิเช่น ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เพื่อ
ประกอบการให้ค าแนะน าที่สอดรับกบัระดบัความเสี่ยงของกองทนุรวม และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุไปลงทนุในกองทนุที่มีระดบัความเสี่ยงสงูกว่าระดบัความเสี่ยงที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุยอมรับได้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ไม่ยินยอม/ไม่ให้ค ายืนยนัรับทราบถึงระดบัความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้จากการลงทุนในกองทุนดงักล่าว และ/หรือกรณีที่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุไมไ่ด้น าสง่เอกสารหลกัฐานประกอบการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามที่ก าหนด เป็นต้น 

นอกจากนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม ข้อ 17 “การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่บริษัทจดัการก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไมถื่อวา่
เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดย
จะติดประกาศ ณ สถานท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมดงักลา่วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 
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18.  การเล่ือนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  
บริษัทจดัการอาจเลือ่นก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)  บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล 

(2)  มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ ได้รับรอง
ข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่าง
จากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุที่ถกูต้อง 

(3)  มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุที่ไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 
ของราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการอาจเลื่อนได้ไม่เกิน 
10 วันท าการนับตัง้แต่วันท าการถัดจากวันที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การผอ่นผนัดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1)  ประกาศการเลือ่นก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่
ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้มีค าสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั 

(2)  แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเร่ืองดงักลา่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุล
และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั และรายงานการชดเชยราคา
จากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ด าเนินการดงักลา่วแทนก็ได้ 

(3)  ในระหวา่งที่บริษัทจดัการเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้หากถึงวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุวนั
อื่น และมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการ
จะต้องช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ยงัค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในวนันัน้ ๆ ตอ่ไป 
 
19.  การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน:  

1.  บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่ง
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ ในกรณีที่
ปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้

(1)  ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  
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(2)  เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่ายจ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่าง
เป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไมข่าย ไม่
รับซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือ
จะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในกรณีนีไ้ด้ไมเ่กิน 1 วนัท าการ เว้นแตไ่ด้รับผ่อนผนัจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสั่ง
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ณ ที่
ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหรือ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุและแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้มีค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทราบโดย
พลนั และบริษัทจดัการจะรายงานการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือ
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุพร้อม
ทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุเปิดนัน้ ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตาม (1) หรือ (2) เกิน
หนึ่งวนัท าการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงาน
ฐานะการลงทนุของกองทนุเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
วนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน รวมทัง้แจ้งการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขาย
คืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบในทนัทีที่สามารถกระท าได้ด้วย  

ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการอาจหยุด
ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุก็ได้ 
 
2.  บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้วหรือหยดุ
รับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทนุ
ที่ไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคา
ขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะประกาศหยดุการขายหน่วยลงทุนหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุ ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการ
ซือ้ขายหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ที่ได้มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั 
 

20.  การหยุดรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการ



 

กองทนุเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์      46  

หยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่
เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 
 

21.  การช าระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน:  

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการตอ่ไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานก่อนและ
ไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยขัน้ตอนท่ีก าหนดดงักลา่วต้องสามารถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมทกุราย และบริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั  
 

22. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  และท่ีปรึกษา (ถ้ามี) :  

เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ 
เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี) มีดงัตอ่ไปนี ้

22.1.  (ก) สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ  
ในการจดัการกองทนุ บริษัทจดัการมีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  การบริหารกองทนุ 

(1.1)  ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
ประชาชนครัง้แรก  

(1.2)  จดัการกองทนุให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการที่ได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผกูพนัระหว่างบริษัทจดัการและผู้ ถือหน่วย
ลงทุนพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ประกาศไว้ทัง้ในปัจจุบนัและที่
จะมีแก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด  

(1.3)  น าเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ หรือทรัพย์สินอื่น ตามที่ระบุไว้ภายใต้ข้อ 3.6 “ประเภทของ
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทนุ” และซือ้ขาย จ าหน่าย สัง่โอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะลงทนุให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย และ
ตามวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของกองทนุ ทัง้นีโ้ดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นหลกั 

(1.4)  ด าเนินการเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยแล้วหรือยกเลกิหนว่ยลงทนุท่ีรับซือ้คืน  

(1.5)  ด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ประกาศก าหนด  
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(1.6)  จดัสรรผลก าไรของกองทนุเพื่อจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามวิธีที่ก าหนดไว้ในข้อ 26 “การก าหนดเวลาและวิธีการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” ของโครงการจดัการกองทนุ 

(1.7)  สงวนสทิธิที่จะปฏิเสธ ระงบั หรือหยดุการสัง่ซือ้-ขายคืนหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ  

(1.8)  สงวนสทิธิที่จะหยดุการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ 

(1.9)  สงวนสทิธิที่จะเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ  

(1.10)  สงวนสทิธิที่จะรับช าระหนีเ้พื่อกองทนุด้วยทรัพย์สนิอื่นที่มิใช่หลกัประกนั แทนการช าระหนีด้้วยเงินสดตามตราสาร
แหง่หนีต้ามที่ระบไุว้ในโครงการ  

(1.11)  สงวนสทิธิที่จะช าระคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินได้  

(1.12)  สงวนสิทธิที่จะละเว้นไม่ปฏิบตัิตามมติของคณะที่ปรึกษากองทนุ หรือ มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ เมื่อบริษัทจดัการ 
และ/หรือผู้จดัการกองทุนมีเหตอุนัสมควรเช่ือได้ว่ามติดงักล่าว ขดั ฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ ของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ หน่วยงาน
อื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย  

(1.13)  เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุ้ นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จ าเป็น เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(1.14)  เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือวิธีจดัการกองทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ  

(1.15)  กระท านิติกรรมสญัญาใด ๆ ในนามของกองทนุ ซึง่บริษัทจดัการมีอ านาจกระท าได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย  

(1.16)  ปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบอ่ืนเพื่อให้บรรลซุึ่งวตัถปุระสงค์ของกองทนุและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบนัและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมโดย
เคร่งครัด 

(1.17) ด าเนินการเลกิกองทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ  

(2)  การรับและจ่ายเงินของกองทนุ 
จดัให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใด จากและให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนและกองทุนให้
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการจดัการของกองทนุตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 23 “คา่ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
ผู้สัง่ซือ้ หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุและกองทนุรวม”  

(3)  การแตง่ตัง้บคุคลที่เก่ียวข้องเพื่อการจดัการกองทนุ 

(3.1)  จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุ ซึง่มีคณุสมบตัิตามประกาศส านกังานว่าด้วยคณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม รวมถึงการเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ และแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อื่นแทนตามเง่ือนไขใน
การเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.2 “เง่ือนไขการเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์” ทัง้นี ้โดยได้รับอนญุาต
จากส านกังานก่อน 
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(3.2)  แตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(3.3)  จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. วา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี 

(3.4)  แตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีกองทนุเมื่อยตุิหรือเลกิกองทนุ ทัง้นีโ้ดยความเห็นชอบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

(3.5)  แตง่ตัง้และถอดถอนนายทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร  

(3.6)  แต่งตัง้และถอดถอนที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) ที่ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการและ/หรือที่
ปรึกษากองทนุ (ถ้ามี) ที่ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของกองทนุ ตลอดจนให้ค าแนะน าในเร่ืองต่างๆ แก่กองทนุ ตามที่บริษัทจดัการ
เห็นสมควร  

(4)  การด าเนินการอื่นๆ 
(4.1)  จดัให้มีการฝากทรัพย์สนิของกองทนุไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ 

(4.2)  จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
และเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(4.3)  จดัท ารายงานเพื่อแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมทกุรอบปีบญัชี ซึ่งมีสาระตามที่ก าหนดไว้ในประกาศส านกังาน 
และสง่รายงานดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิน้ปีบัญชี และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบ
ระยะเวลาลา่สดุไว้ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ  และสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้เป็น
สถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถตรวจดไูด้ และจดัส าเนาให้เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดัการเลือกจดัท าและสง่รายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปีปฏิทิน ระยะเวลาการสง่รายงาน
เพื่อแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมของรอบปีบญัชีจะขยายเป็นภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้ปีบญัชี   

(4.4)  จดัท ารายงานเพื่อแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมเปิดทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบญัชีหรือของปีปฏิทิน ซึ่งมี
สาระตามที่ก าหนดไว้ในประกาศส านกังาน และสง่รายงานดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ
และส านกังานภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดือนดงักลา่ว และบริษัทจดัการจะจดัให้มีรายงานของรอบ
ระยะเวลาลา่สดุไว้ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ  และสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้เป็น
สถานที่ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุเพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถตรวจดไูด้ และจดัส าเนาให้เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทนุรวมเลอืกจดัท าและสง่รายงานตามวรรคหนึง่ตามรอบปีบญัชี บริษัทจดัการจะได้รับยกเว้นไม่
ต้องจดัท าและสง่รายงานดงักลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลงัส าหรับปีบญัชีนัน้ 

(4.5)  จดัท าหนงัสือชีช้วนใหม่ทุกรอบปีบญัชีเพื่อแสดงข้อมลูเก่ียวกับกองทนุ ณ วนัสิน้ปีบญัชี และสง่ให้แก่ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 60 วนั นบัแตว่นัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชีนัน้ 

(4.6)  แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมลูที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจ านวนเงินทนุทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติม
จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทัง้หมดของกองทุน ให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมนัน้ 
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(4.7)  ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ โดยเสยีคา่ธรรมเนียมตามอตัราที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 
ในกรณีที่หลกัฐานดงักลา่วสญูหายหรือถกูท าลาย 

(4.8)  จดัท ารายงานการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่ทนุทกุสิน้วนัท าการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมก าหนด 
พร้อมทัง้แสดงเหตผุลในกรณีไมส่ามารถลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่ทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ที่จะด ารงอตัราสว่น
การลงทุนในหรือมีไว้ในตราสารแห่งทุนในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินอตัราสว่นที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด โดยจะรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ทราบเป็นรายเดือนภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป เพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
เปิดเผยข้อมลูแก่ผู้ลงทนุทัว่ไป  

(4.9) จัดท ารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ /หรือ ทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด ในกรณีที่มิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้หลกัทรัพย์มาเพิ่มเติม
ตามเกณฑ์และวิธีการที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด และจดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ภายใน 3 วนัท าการ ถดัจากวนัท่ีหลกัทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราที่ก าหนด 

(4.10) หน้าที่อื่นใดตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด  
 
22.1  (ข)  เง่ือนไขการเปลีย่นบริษัทจดัการ  

กองทนุรวมอาจเปลีย่นบริษัทจดัการได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้และเมื่อได้รับการอนมุตั ิหรือเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

1)  เมื่อสิน้สดุระยะเวลา และ/หรือเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในโครงการ  

2)  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การด าเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่ประสงค์ที่จะป ฏิบตัิหน้าที่ต่อไป  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการไมรั่บหน้าที่ในการจดัการกองทนุตอ่ไป ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะต้องแจ้งตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ไมป่ระสงค์ที่จะรับหน้าที่ตอ่ไป (ลาออก) โดยที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องด าเนินการ
จัดหาบริษัทจัดการรายใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อท าหน้าที่จัดการกองทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการแทนบริษัทจัดการภายในระยะเวลา        
ไมเ่กิน 90 วนันบัจากวนัที่ได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ  

ในการเปลี่ยนตวับริษัทจดัการหากเป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ก็ให้ด าเนินการขอความเห็นชอบดงักล่าวก่อน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบตัิหน้าที่
ตอ่ไปจนกวา่จะมีการแตง่ตัง้บริษัทจดัการรายใหม ่อยา่งไรก็ดี หากเป็นกรณีที่บริษัทจดัการได้ท าการบอกกลา่วการลาออก
จากการเป็นบริษัทจดัการตามข้อ (2) ข้างต้นนีจ้นครบถ้วน แตก่องทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือคณะกรรมการ
ลงทนุไม่สามารถจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรวมอื่นใดมารับหน้าที่ได้ภายใน 180 วนันบัแต่วนัที่บริษัทจดัการได้ท าการ 
บอกกลา่ว บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะเลกิโครงการโดยถือวา่การด าเนินการดงักลา่วได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทกุรายแล้ว 
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22.2.   สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

(1)  สทิธิของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(1.1)  ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนส าหรับการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทนุ  

(1.2)  บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาดงักลา่วโดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน 

(2)  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  

(2.1)  ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบไุว้ในโครงการจัดการกองทนุและข้อผูกพนั
ระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ทัง้ในปัจจบุนั และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด 

(2.2)  ดแูล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุโดยแยกทรัพย์สินของกองทนุออกจากทรัพย์สินของผู้ดแูลผลประโยชน์
และทรัพย์สินของลูกค้าอื่นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุนรับเงินต่างๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตัง้และ
ด าเนินงานของกองทนุ เช่น เงินจองซือ้หน่วยลงทนุ เงินปันผล และดอกเบี ย้จากหลกัทรัพย์ เงินได้จากการจ าหน่ายหรือ
เวนคืนหลกัทรัพย์ และเงินอื่นใดของกองทนุ และน าเข้าไว้ในบญัชีเงินฝากและ/หรือบญัชีทรัพย์สินของกองทนุตลอดจน 
ดแูลการเบิกจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ  

(2.3)  จดัให้มีการรับมอบ เปลีย่นแปลง จ าหนา่ย สง่มอบ และโอนหลกัทรัพย์ตา่งๆ ซึง่เป็นทรัพย์สนิของ กองทนุตลอดจน
รับช าระหรือช าระราคาคา่หลกัทรัพย์ดงักลา่ว ตามค าสัง่ของบริษัทจดัการเมื่อเห็นวา่หลกัฐานถกูต้องแล้ว 

(2.4)  รับรองความถูกต้องในจ านวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทนุให้กับ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ ตามจ านวนเงินท่ีบริษัทจดัการโอนเข้าบญัชีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุและจ านวนหน่วยลงทนุที่ถกูยกเลิก
จากการขายคืนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในแตล่ะวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ 

(2.5)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุท่ีได้มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุ เนื่องจากมีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ยจ่ายโอนหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผล 

(2.6)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการท่ีบริษัทจดัการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่
สามารถจ าหน่ายจ่ายโอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถค านวณมูลค่า
ทรัพย์สนิของกองทนุได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(2.7)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในกรณีที่บริษัทจดัการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อืน่ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมก าหนด 

(2.8)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการก าหนดวิธีค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ตามราคาที่เป็นธรรมใน
กรณีที่วิธีการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิตามปกติท าให้มลูคา่ทรัพย์สนิไมเ่หมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะค านวณมลูคา่ 
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(2.9)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการท าธุรกรรมเพื่อกองทนุรวมกบับคุคลที่เก่ียวข้อง โดย
ธุรกรรมนัน้ไมม่ีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื่นท่ีไมเ่ป็นไปตามราคาตลาด ก่อนการท าธุรกรรมในแตล่ะครัง้ 

(2.10) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการรับช าระหนีเ้พื่อกองทนุด้วยทรัพย์สินอื่นที่ มิใช่หลกัประกนัแทนการช าระ
หนีด้้วยเงินสดตามตราสารแหง่หนี ้ 

(2.11)  ให้ความเห็นเก่ียวกบัการจดัการกองทนุของบริษัทจดัการ เพื่อประกอบกบัข้อมลูอื่นๆ ที่บริษัทจดัการเป็นผู้จดัหาใน
การจดัท ารายงานดงันี ้ 

1)  รายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน โดยสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดั
จากวนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดือนดงักลา่ว  

2)  รายงานทกุรอบปีบญัชี โดยสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 60 วนั นบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้  

(2.12)  รับรองความถูกต้องในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซือ้คืน และราคาขายหน่วย
ลงทุนของกองทุน และการค านวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนและจ านวน
หน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้ค านวณไว้ และส่งให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รับรอง เมื่อเห็นวา่ถกูต้องแล้ว 

(2.13)  จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากเพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทนุตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ 

(2.14)  แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับ
ดอกเบีย้ การจองหุ้นเพิ่มทนุ การเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้น และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลกัทรัพย์ของ
กองทนุ โดยทนัทีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับขา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรัพย์ 

(2.15)  จดัท ารายงาน และบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้และสง่ให้แก่บริษัทจดัการ 

1)  รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงผลในการด าเนินการตามค าสัง่ของบริษัทจดัการเก่ียวกบัการรับและจ าหน่ายหลกัทรัพย์ 
การรับเงินปันผล ดอกเบีย้ และอื่นๆ  

2)  จดัท าบญัชี และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุท่ีรับฝากไว้  

3)  จดัท าบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุ และรับรองความถกูต้อง 

4)  จดัท ารายงานเก่ียวกบัเงินสด และรายละเอียดการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุ
ของกองทนุ 

5)  จดัท างบกระทบยอดส าหรับบญัชีเงินฝากที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้มีอ านาจลงนาม 

(2.16)  แจ้งให้บริษัทจดัการทราบในกรณีที่บริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
รวมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์ หรือข้อบงัคบัอื่นใดที่ออกโดยอาศยัอ านาจของกฎหมายดงักลา่ว จนก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่
กองทนุ 

(2.17)  จดัท ารายงานเสนอตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการ หรืองดเว้นกระท าการจน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นี ้ภายใน 5 วนั นบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว  
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(2.18)  ด าเนินการสอดสอ่งดแูลและตรวจสอบสมดุบญัชีและเอกสารหลกัฐานของกองทนุตามที่เห็นสมควร ทัง้นี ้จะต้อง
ไมเ่ข้ามามีอ านาจตอ่การตดัสนิใจและการด าเนินงานของบริษัทจดัการ 

(2.19)  ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสยีหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง หรือเมื่อได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคบัคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของ
กองทนุ  

(2.20)  ในกรณีที่มีการเลิกโครงการ หน้าที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์จะสิน้สุดเมื่อผู้ ช าระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การช าระบญัชียงัไม่สิน้สดุ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สิน
ของกองทนุจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ  
(2.21)  ในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ ดูแลผลประโยชน์นัน้ต้องท าหน้าที่  
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุตอ่ไปอยา่งสมบรูณ์จนกวา่การจดัการโอนทรัพย์สนิและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทนุ
นัน้ ตลอดจนถึงการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่  
ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมจ่ะเสร็จสิน้และผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถท าหน้าที่ได้ทนัที เว้นแต่บริษัทจดัการหรือผู้ มี
อ านาจตามกฎหมาย จะมีค าสัง่เป็นอยา่งอื่น  

(2.22)  แจ้งการเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ และจดัท ารายงานในเร่ืองดงักลา่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุล
และหลกัฐานท่ีได้ให้ความเห็นชอบหรือที่ได้ให้การรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชย
ราคาจาก ผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

(2.23)  ท าการรับรองในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องอนัมีสาเหตเุนื่องมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้ เช่น 
จากราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง  

(2.24)  ท าการรับรองรายละเอียดโครงการที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลกัษณะเป็นการให้ประโยชน์
ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์หรือส านกังานก าหนด  

(2.25)  ท าการรับรองผลการนบัมติ ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุดงักลา่วไมเ่กินร้อยละ 55 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการ 

มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามวรรคหนึง่ หมายความวา่ มติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุ
รวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการ 

(2.26)  ผู้ดแูลผลประโยชน์มีหน้าที่ต้องดแูลการด ารงจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุให้เป็นไปตามโครงการและประกาศ
ก าหนด และในกรณีที่จ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในโครงการหรือประกาศ และบริษัทจัดการไม่
ด าเนินการตามประกาศและโครงการ ผู้ดแูลผลประโยชน์มีหน้าที่ต้องรายงานให้ส านกังานทราบ 

(2.27)  หน้าที่อื่นใดที่ระบไุว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือโดยข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้องเป็นหน้าที่ที่
ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องกระท า ทัง้นี ้ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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(2.28)  ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด  
 
22.3.   สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน :  

(1)  สทิธิของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

(1.1)  ได้รับคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุส าหรับการท าหน้าที่เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของกองทนุ (ถ้ามี) 
ตามอตัราที่ก าหนดไว้ในโครงการ  

(1.2)  บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาดงักลา่วโดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน  

(2)  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

(2.1)  ให้จัดวางเอกสารเผยแพร่ ณ ส านกังานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้ สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนเก่ียวกับกองทุน 
รวมทัง้ด าเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุรวมทัง้ข้อมลูและเอกสารอนัจ าเป็น  

(2.2)  แจกจ่ายหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุสว่นสรุปข้อมลูส าคญั ใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ใบค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ย หรือเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบั
กองทนุ  

(2.3)  รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ในการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุและ
เอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

(2.4)  ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิเช่น บตัรประชาชน บตัรข้าราชการ ว่าตรงกับช่ือของผู้ ถือหน่วยลงทุนของ
กองทนุในการท าธุรกรรมกบัของกองทนุ  

(2.5)  รับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ หรือช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตามเง่ือนไขที่ระบุ
ในโครงการ  

(2.6)  ยืนยนัการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ สง่มอบหรือรับมอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับ
ภาษี และเอกสารอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

(2.7)  คืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ที่ไมไ่ด้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุตามค าสัง่บริษัทจดัการ  

(2.8)  ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีความ
จ าเป็นที่จะต้องแจ้งหรือติดตอ่เก่ียวกบัสทิธิประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือเมื่อมีเหตจุ าเป็นอื่นใด 

(2.9)  ท าการอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัหน้าที่ดงักลา่วข้างต้น  

(2.10)  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด  
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(2.11)  ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
22.4.   สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตวัแทนจ าหนา่ย :  
เช่นเดียวกบัท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อ 22.3 “สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน” 
 
22.5.   สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทนุ :  
(1)  สทิธิของที่ปรึกษาการลงทนุ  
ได้รับคา่ธรรมเนียมส าหรับการท าหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาการลงทนุ ตามสญัญาจดัตัง้ที่ปรึกษาการลงทนุ  

(2)  หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทนุ  

(2.1)  ให้ค าแนะน าและข้อเสนอในเร่ืองตา่งๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัการลงทนุและการบริหารจดัการกองทนุแก่บริษัทจดัการหรือ
กองทนุ ตามที่ก าหนดในสญัญาที่ปรึกษาการลงทนุ ทัง้นี ้ที่ปรึกษาการลงทนุไม่มีอ านาจควบคมุการด าเนินงานของ
บริษัทจดัการแตอ่ยา่งใด  

(2.2)  เก็บรักษาข้อมลูที่ได้ลว่งรู้มา อนัเนื่องจากการปฏิบตัิตามสญัญาที่ปรึกษาการลงทนุเป็นความลบัและจะไม่เปิดเผย
ให้บคุคลใดๆ ทราบ เว้นแตจ่ะมีกฎหมายก าหนดโดยชดัแจ้งให้เปิดเผย หรือโดยความยินยอมของบริษัทจดัการ  

(2.3)  พนกังานลกูจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่ท างานให้แก่ที่ปรึกษาการลงทุนต้องไม่กระท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้
ประโยชน์จากข้อมลูการตดัสนิใจซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุ  

(2.4)  ไมก่ระท าการใดๆ หรืองดเว้นการกระท าการใดๆ ท่ีก่อ/อาจก่อให้เกิดข้อขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทนุและ/หรือ
บริษัทจดัการ รวมถึงการจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่มีอยูแ่ล้วและที่จะมีขึน้ในภายหน้าโดยเคร่งครัด  

(2.5)  ที่ปรึกษาการลงทุนจะต้องรับผิดต่อความสญูเสีย ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนในกรณีที่มีความ
สญูเสยี ความเสยีหาย หรือการลดมลูคา่ของกองทนุดงักลา่วเกิดจากการประพฤติมิชอบฉ้อฉล ไม่สจุริต ประมาท เลินเลอ่ 
หรือไมป่ระพฤติตามข้อก าหนดหรือเง่ือนไขใดๆ ตามที่ระบไุว้ในสญัญาที่ปรึกษาการลงทนุ หรือฝ่าฝืนค าสัง่โดยชอบที่เป็น  
ลายลกัษณ์อกัษรของบริษัทจดัการ  
 
22.6.   สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทนุ/ที่ปรึกษาอื่น ๆ :  

-- ไมม่ี ยงัไมไ่ด้แตง่ตัง้ -- 
 
22.7.   สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบและการแต่งตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทุนของที่ปรึกษากองทุน (เฉพาะกอง Country 
Fund) :  

-- ไมม่ี --  เนื่องจากไมใ่ช่กองทนุรวมส าหรับผู้ลงทนุตา่งประเทศ (Country Fund) 
 

23.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม :  

23.1.   คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :  
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23.1.1.  คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ :  

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณ
ราคาขายหนว่ยลงทนุ  
คา่ธรรมเนียมการขาย = มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ  
  คณูด้วย อตัราคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการคิดคา่ธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะกลุม่หรือแต่ละคนไม่
เทา่กนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดคา่ธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที่หน้าส านกังานของ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และจะจดัให้มีข้อมลูไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
23.1.2.  คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของมลูค่าหน่วยลงทุนที่ใช้
ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมดงักลา่วออกจากมลูค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่  
บริษัทจดัการจะต้องให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืน  = มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
  คณูด้วย อตัราคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการคิดคา่ธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะกลุม่หรือแต่ละคนไม่
เทา่กนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดคา่ธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที่หน้าส านกังานของ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และจะจดัให้มีข้อมลูไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
23.1.3.  คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ :  

คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขาเข้า  

บริษัทจดัการจะคิดในอตัราเดียวกนักบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-End Fee) ซึ่งในที่นีค้ือในอตัราไม่เกิน
ร้อยละ 1.00 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ  
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขาออก  

บริษัทจดัการจะคิดในอตัราเดียวกนักบัค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-End Fee) ซึ่งในที่นีค้ือ ในอตัราไม่
เกินร้อยละ 0.5 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการคิดคา่ธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะกลุม่หรือแต่ละคนไม่
เทา่กนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดคา่ธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที่หน้าส านกังานของ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และจะจดัให้มีข้อมลูไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
23.1.4.  คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ :  

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในการโอนหนว่ยลงทนุ ในอตัรา 50 บาทตอ่หนว่ยลงทนุ 2,000 หน่วย หรือเศษของ 
2,000 หนว่ย โดยจ านวนเงินสงูสดุที่เรียกเก็บจากผู้ โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทัง้นี ้บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จากผู้โอนในวนัท่ียื่นค าขอโอนหนว่ยลงทนุ 
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23.1.5.  คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ :  

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บในอตัรา 50 บาทตอ่รายการ กรณีร้องขอใบใหม ่โดยในระยะแรกจะยกเว้นไมเ่รียกเก็บ 
 
23.1.6.  คา่ปรับกรณีขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (exit fee) 

-- ไมม่ี --   
 
 23.1.7. อื่นๆ ระบ ุ:  

(1)  สว่นตา่งคา่ขายหนว่ยลงทนุ (Subscription Spread)  

-- ไมม่ี –  
 
(2)  สว่นตา่งคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Redemption Spread)  

-- ไมม่ี --  

(3)  ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนงัสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทนุ ในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึน้จริง ซึ่งเป็นความประสงค์เฉพาะตวัของผู้ถือหน่วยลงทนุ โดยนายทะเบียน
หน่วยลงทนุจะคิดคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอตัรา 50 บาทตอ่รายการ  

(4)  คา่ใช้จ่ายในการจดแจ้งการจ าน ากบันายทะเบียนหนว่ยลงทนุ ในอตัรา 1,000 บาท ตอ่รายการ  

(5)  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ (ถ้ามี) เข้าบญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ตามที่จ่ายจริง  

(6)  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หรือนายทะเบียน
ด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากกรณีปกติ ตามที่จ่ายจริง  

คา่ธรรมเนียมดงักลา่วในข้อ 23.1 ข้างต้นนี ้เป็นอตัราที่ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย หรือภาษี
อื่นใดท านองเดียวกนั ทัง้ที่กองทนุเป็นผู้ รับภาระหรือเป็นผู้ รับภาระแทนผู้ รับเงินตามสญัญา 
 
23.2.   คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยทีเ่รียกเก็บจากกองทนุรวม :  

23.2.1. คา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี :  
อตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
23.2.2. คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี :  

 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.11 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

 คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยสว่นที่เพิ่มที่เก่ียวเนื่องกบัการให้บริการของผู้ดแูลผลประโยชน์ (Transaction Fee)  
ตามทีจ่่ายจริง 
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23.2.3. คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุรายปี :  

อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.12 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ รวมทัง้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิ
หน้าที่เป็นนายทะเบียน ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที่เกิดขึน้เก่ียวเนื่องกบังานทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่จ่ายจริง  
 
23.2.4 คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทนุ :  

ตามทีจ่่ายจริง 
 
23.2.5 คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหนา่ย :  

-- ไมม่ี -- 
23.2.6  อื่นๆ ระบ ุ:  

คา่ใช้จา่ยทีเ่ก่ียวเนื่องกบักองทนุ  

(1)  ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้และส่งเสริมการขายในการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ หรือค่าสื่อ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ การสง่เสริมการขาย การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดตลอดจนการจดัสมันา
แนะน ากองทนุ เป็นต้น  

(2)  คา่แปลหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ (ถ้ามี) 

(3)  คา่ใช้จา่ยในการสอบบญัชี  

(4)  คา่ที่ปรึกษากองทนุ  

(5)  คา่ที่ปรึกษากฎหมาย  

(6)  คา่ใช้จ่ายในการด าเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถามหรือการด าเนินคดี เพื่อการรับ
ช าระหนีใ้ดๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบตัิ
หน้าที่หรือเรียกคา่สนิไหม ทดแทน ความเสยีหายจากบริษัทจดัการเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือเมื่อได้รับค าสัง่
จากส านกังานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการด าเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสิทธิของ
กองทนุ เป็นต้น 

(7)  ค่าจัดท า จัดพิมพ์ แบบฟอร์มค าขอใช้บริการกองทุน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน หนังสือ รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน /
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี รายงานการถือหนว่ยลงทนุ และแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักองทนุ และค่าใช้จ่ายในการ
จดัเตรียมและจดัสง่เอกสารดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตลอดจนคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบักองทนุเป็นต้น  

(8)  คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขายหลงัจากการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ หรือค่าสื่อโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสมัมนาการ
แนะน ากองทนุ เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง แตท่ัง้นี ้จะไมเ่กิน 1 ล้านบาทตอ่ปีบญัชี  

(9)  ค่าจัดท า ค่าพิมพ์หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจ างวด 6 เดือนและรายงานประจ าปีถึงผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุ เป็นต้น  
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(10)  ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนงัสือพิมพ์รายวนั หรือ
สิง่พิมพ์อื่นใด  

(11)  ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทัง้ในและนอกประเทศนอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในข้อ 23.2.2 “ค่าธรรมเนียม 
ผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี” ไมเ่กินร้อยละ 0.07 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(12)  ค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ การลงทนุในหลกัทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซือ้
ขายหลกัทรัพย์ คา่ประกนัความเสีย่งเนื่องจากความ ผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา และ/หรืออตัราดอกเบีย้ เป็นต้น  

(13)  ค่าจดัเตรียมรายงานต่างๆ ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามกฎหมาย
หรือประกาศของส านกังานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม หรือหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย เช่น การจัด
ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เป็นต้น  

(14)  ค่าใช้จ่ายในการจดัท า จดัพิมพ์ และจัดสง่หนงัสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนงัสอืพิมพ์รายวนั และ/หรือ ขา่วสารถึงผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นต้น 

(15)  ค่าใช้จ่ายอันเก่ียวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ ถือ  
หนว่ยลงทนุ เป็นต้น  

(16)  คา่เอกสารทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชีกองทนุ  

(17)  คา่ใช้จ่ายในการรับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร เป็นต้น  

(18)  คา่ฤชา คา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่ธรรมเนียมธนาคารตา่งๆ คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่
โทรศพัท์ ค่าโทรสาร ค่าไปรษณียากรส าหรับหนงัสือโต้ตอบกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกบัผู้มีอ านาจ
ตามกฎหมาย รวมทัง้คา่ใช้จ่ายและ/หรือคา่ธรรมเนียมต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัการจดัหา ได้มา รับมอบ/สง่มอบ ดแูล รักษา 
ป้องกันผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่างๆ ของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในข้อ 23.2.2 
“คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น 

(19)  คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ในการช าระบญัชี และเลกิกองทนุ 

(20)  คา่ฤชา คา่ธรรมเนยีม และ/หรือคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบักองทนุ  

หมายเหต ุ:  

-  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายรวมทัง้หมดที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งงวด  
 
หมายเหต ุ:  การก าหนดคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายรวมดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการประมาณการจากมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 
ณ ต้นปี อนึง่ ในกรณีระหวา่งปี มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุได้ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั และสง่ผลให้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ถวัเฉลี่ยระหว่างงวดลดลง อาจท าให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่เรียกเก็บเมื่อค านวณเป็นอตัราร้อยละต่อปีของ
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มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิถวัเฉลีย่ระหว่างงวดเกินกว่าอตัราที่ก าหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการค านวณในฐานมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิที่แตกตา่งกนั โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายจากกองทนุรวมในอตัราที่เพิ่มขึน้แต่
อย่างใด โดยในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นใดของกองทุนเพิ่มอีก 
ยกเว้นในสว่นของคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
คา่ธรรมเนียมผู้สอบบญัชี และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นในการปฏิบตัิตามประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องเทา่นัน้ 

- การเก็บคา่ธรรมเนียมการจดัการตามข้อ 23.2.1 

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีมลูค่าหน่วยลงทนุที่ขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทนุน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอตัราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมเทา่นัน้ 

(2)  ในกรณีที่มลูค่าของกองทนุรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท 
หากต่อมากองทุนรวมดงักล่าวมีมลูค่าหน่วยลงทนุที่ขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน
ลดลงเหลอืน้อยกวา่ 50 ล้านบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการจดัการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้

(2.1)  ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทนุรวมเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัราร้อยละของมลูคา่ทรัพย์สนิหรือมลูคา่
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจดัการที่เรียกเก็บต้องเป็นอตัราร้อยละที่ไม่สงูกว่าร้อยละของ
คา่ธรรมเนียมการจดัการเดิมที่บริษัทจดัการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทนุรวมมีมลูคา่ไมน้่อยกวา่ 50 ล้านบาทโดยค านวณ
ตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุ 

(2.2) ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราที่แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
- คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทัง้หมดเป็นอตัราที่ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย หรือภาษี
อื่นใดท านองเดียวกนั ทัง้ที่กองทนุเป็นผู้ รับภาระหรือเป็นผู้ รับภาระแทนผู้ รับเงินตามสญัญา 

- บริษัทจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมข้อ 23.2.1 – 23.2.3 ทุกวนั โดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุในแต่ละวนั
เป็นฐานค านวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทนุโดยการตดัจ่ายจากบญัชีของกองทนุเป็นรายเดือนหรือตามระยะเวลาที่
บริษัทจดัการเห็นสมควร 

- คา่ใช้จ่ายข้อ 23.2.4 – 23.2.5 และข้อ 23.2.6 (1) – (12) จะเรียกเก็บจากกองทนุเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ตามที่จ่ายจริง 
โดยในทางบญัชี บริษัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุเฉลีย่เทา่กนัทกุวนัตามระยะเวลาของคา่ใช้จา่ย
นัน้ หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 

- คา่ใช้จ่ายข้อ 23.2.6 (13) – (20) จะเรียกเก็บจากกองทนุ เมื่อมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยในทางบญัชี
บริษัทจดัการ จะตดัจ่ายครัง้เดียวในวนัท่ีเกิดคา่ใช้จ่ายนัน้ ๆ  

ทัง้นี ้การตดัจ่ายคา่ใช้จ่ายดงักลา่วข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี  
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23.3.   การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  

23.3.1  การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายภายใต้อตัราที่ระบไุว้ในโครงการ  
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิ่ม/ลดค่าธรรมเนียม ภายใต้อตัราที่ระบไุว้ในข้อ 23.1 “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก 
ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน” นีโ้ดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ อย่างไรก็ดีในการเรียกเก็บ เพิ่ม หรือ ลด 
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้นนี ้บริษัทจดัการจะท าการติดประกาศไว้ ณ ท่ีเปิดเผยของบริษัทจดัการ  
 
23.3.2 การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ย  
บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม/ลดค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 23.1 และข้อ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบไุว้ใน
โครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี    

บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ตามวิธีการดงัต่อไปนี ้ ก่อนการเรียก
เก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มดงักลา่ว 

(1.1) ประกาศหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั และ 

(1.2) ติดประกาศไว้ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และสถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้
เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ   

(2)  กรณีเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเกินกวา่ร้อยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
ภายในระยะเวลา 1 ปี  

บริษัทจดัการจะกระท าเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วยมติเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมด  หรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์    

(3)  กรณีที่บริษัทจดัการจะเปลีย่นแปลงลดคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย  
บริษัทจดัการจะติดประกาศคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายอตัราใหม ่ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุแห่ง
ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ   

ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงตามข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย 
 

24.  วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง :  

24.1.   วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ  และราคา
หนว่ยลงทนุ  
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1.  บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

2.  บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้ 

(2.1)  ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุ ทุกสิน้วันท าการ  

(2.2)  ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทุกสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ให้ใช้
มลูคา่หนว่ยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาดงักลา่ว 

(2.3)  ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศภายในวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด 

(ข) วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศภายในวันท าการถดัไป  

(ค) วนัท าการสดุท้ายของแตล่ะเดือน โดยให้ประกาศภายในวันท าการถัดไป ทัง้นีเ้ฉพาะในกรณีที่กองทนุรวมก าหนด
วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกนัยาวกวา่หนึง่เดือน  

(ง) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันท าการถดัไป 
ความใน (ก) มิให้น ามาใช้บงัคบักับกองทุนรวมเปิดที่ซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกวันท าการ และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบนั 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้
ประกาศภายในวันท าการถดัไป 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูค่าทรัพย์สินสทุธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการที่
ค านวณนัน้  

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุ ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์  
ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระท าผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีจดัขึน้โดยสมาคม (NAV 
Center) หรือช่องทางอื่นท่ีส านกังานยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุภายใน 2 
วนัท าการถดัไปก็ได้ 

การประกาศข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบั และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ 
ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)  

ในกรณีที่มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

3.  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือ
จ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
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(3.1)  ค านวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล  

(3.2)  ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
ส าหรับมลูค่าหน่วยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ สว่นมลูค่า
หน่วยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  
(3.3)  ประกาศมลูคา่หนว่ยลงทนุตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 
ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามที่ค านวณได้ใน (3.2)  

(3.4)  ค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แตจ่ะ
ใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิด 

4. บริษัทจดัการได้รับยกเว้นไมต้่องค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สิน มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และ
ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุกองทนุเปิด เมื่อมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย รับซือ้คืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสั่งขายคืนหรือ
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 

(2) เมื่อมเีหตทุี่บริษัทจดัการต้องเลกิกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฏเหตดุงักลา่ว 

เง่ือนไขพิเศษ : 

ส าหรับวิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่
กรณีที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือหนว่ยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือ
ผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
และไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
 
24.2.   หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทนุที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจัดการจะจัดท า
และส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง และจัดให้มีส าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(2)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
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(3)  สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(4)  มาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุา
จากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรือสมาคมตราสารหนีไ้ทยไมถ่กูต้อง  

ในกรณีที่เหตขุองความผิดพลาดซึง่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตามวรรคหนึง่มีผลตอ่เนื่องตอ่การค านวณราคาหนว่ย
ลงทนุครัง้ตอ่ไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้องนบัแต่
วนัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  

2. ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุที่ไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรา
ตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะค านวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัที่พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด าเนินการดังต่อไปนีเ้ฉพาะวนัที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่
ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราสว่นตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
หน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  

(1)  จดัท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่พบว่า
ราคาหน่วยลงทนุนัน้ไม่ถกูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ค านวณราคา
หน่วยลงทนุเสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บริษัทจดัการ
สง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(ข)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(ค)  สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(ง)  การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจดัให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการ เพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้  

(2)  แก้ไขราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุที่ถกุต้องภายในวนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ รับรองข้อมลูใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3)  ประกาศช่ือกองทนุรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนงัสือพิมพ์รายวนั
อยา่งน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  

(4)  ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุที่ได้ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ
ในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการ
นบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  

(5)  จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้ส าเนารายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท า
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การนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไข ราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่
ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงาน
มาตรการป้องกันให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคา
หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้แทน  
 
3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต ่ากวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้ 

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่า
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

หากปรากฏวา่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทนุที่จะต้อง
ลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่หรือลดจ านวนหน่วยลงทนุ
ที่เหลอือยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณีเพื่อชดเชยราคา
ให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคา
หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่ง
มีมลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็น
จ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มี
หนว่ยลงทนุเหลอือยู ่บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขาย
คืนหนว่ยลงทนุ  

(2)  กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิ ดงันี ้ 

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

(ข)  กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่
จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่แล้วแต่กรณี เพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้ 
เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนีไ้ทยไม่
ถกูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
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ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลูค่าไม่ถึงหนึ่ง
ร้อยบาท บริษัทจัดการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบคุคล
ดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ซือ้หน่วยลงทนุตาม 2 (ก) 
บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้  

4.  บริษัทจดัการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนงัสอืพิมพ์ คา่ออกเช็ค คา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุและ
ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ 
  

25 รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี วนัท่ี 31 เดือน กรกฎาคม  

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกวนัท่ี 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2541  
 

26.  การก าหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

26.1   นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

(1) การจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวมจะจ่ายจากก าไรสะสมหรือก าไรสทุธิเมื่อกองทนุรวมมีก าไรสะสมหรือมีก าไรสทุธิใน
งวดบญัชีที่จะจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะต้องไม่ท าให้กองทนุรวมมีผลขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้ในงวด
บญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ 

(2)  ในแตล่ะรอบปีบญัชีของกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการพิจารณาจ่ายเงินปันผลอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้   

(3)  ในแต่ละงวดบญัชีหรืองวดอื่นใดที่จะจ่ายเงินปันผล บริษัทจดัการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
จากก าไรสทุธิที่เกิดขึน้จริงประจ างวดบญัชี หรือสิน้งวดอื่นใดที่จะจ่ายเงินปันผล ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 75 ของก าไร
สทุธิที่เกิดขึน้จริงในงวดบญัชี หรือสิน้งวดอื่นใดที่บริษัทจดัการน าผลการด าเนินงานมาพิจารณาเพื่อประกาศจ่ายเงินปันผล 
หรือบริษัทจดัการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุจากก าไรสะสมที่เกิดขึน้จริง ณ สิน้งวดในอตัราที่
บริษัทจดัการเห็นสมควร  

(4)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล หรือจ่ายเงินปันผลในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ในกรณี 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(4.1)  บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่ก าไรสะสมที่เกิดขึน้จริง ณ สิน้งวดที่จะจ่ายเงินปันผลและก าไรสทุธิที่
เกิดขึน้จริงประจ างวดบญัชีหรือวนัสิน้งวดอื่นใดที่จะจ่ายเงินปันผลต ่ากวา่ หรือเทา่กบั 0.25 บาทตอ่หนว่ยลงทนุ  

(4.2)  บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอตัราใหม่ที่เหมาะสมหรือพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่ มลูค่า  
หนว่ยลงทนุ ณ วนัสิน้งวดบญัชีที่จะจ่ายเงินปันผลนัน้ ต ่ากวา่มลูคา่ที่ตราไว้หรือในกรณีเมื่อน าเงินปันผลตอ่หนว่ยที่จะจ่าย
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ตามอตัราข้างต้นมาหกัจากมลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ วนัท าการก่อนปิดสมดุทะเบียนแล้วท าให้มลูค่าหน่วยลงทนุที่ค านวณได้
ตามวิธีการดงักลา่วมีมลูคา่ต ่ากวา่มลูคา่ที่ตราไว้  

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดัการไมจ่่ายเงินปันผลในงวดบญัชีดงักลา่ว บริษัทจดัการจะยกยอดผลก าไรไปในงวดบญัชีตอ่ไป  
“ก าไรสทุธิที่เกิดขึน้จริงประจ างวด” หมายถึง รายได้จากการลงทนุสทุธิ บวกด้วย ก าไรขาดทนุสทุธิที่เกิดขึน้จากเงินลงทนุ 
ในงวดบญัชี หรืองวดอื่นใดที่จะจ่ายเงินปันผลนัน้  

“ก าไรสะสมที่เกิดขึน้จริง ณ สิน้งวด” หมายถึง ก าไรหรือขาดทนุสทุธิที่เกิดขึน้ประจ างวด บวกด้วย รายได้จากเงินลงทุน
สทุธิสะสมต้นงวด บวกด้วย ก าไรหรือขาดทนุสทุธิที่เกิดขึน้จากเงินลงทนุสะสมต้นงวด 
 
26.2   ก าหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงินปันผล  

(1)  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ือปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนจึงจะมีสทิธิได้รับเงินปันผล โดยจะ
มีการประกาศปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหนว่ยลงทนุเพื่อสทิธิในเงินปันผล ภายใน 60 วนั นบัตัง้แต่วนัสิน้รอบระยะเวลา
บญัชี หรือวนัสิน้งวดอื่นใดที่จะจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจดัการจะประกาศวนัปิดสมดุทะเบียน และวนัที่หยดุการขายหรือ
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุชัว่คราว พร้อมทัง้ก าหนดวนัเปิดท าการขายและรับซือ้คืนตามปกติอีกครัง้ไว้ และจะปิดประกาศไว้ใน
ที่เปิดเผย ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน พร้อมทัง้สง่หนงัสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ 
และลงโฆษณาในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั  

(2)  บริษัทจดัการจะก าหนดสทิธิในเงินปันผลและอตัราเงินปันผลที่จะจ่าย และจะประกาศอตัราและวนัที่จ่ายเงินปันผล 
โดยจะปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานที่ติดต่อทกุแห่ง
ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน พร้อมทัง้สง่หนงัสือแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีชื่อยู่ในทะเบียน 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ และลงโฆษณาในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั  

(3)  การจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว จะจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตามช่ือ และที่อยูท่ี่ปรากฏในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ หรือโอนเงินปันผลเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ในใบค าขอ
เปิดบญัชีกองทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลภายใน 60 วนั นบัแต่วนัประกาศปิดสมดุทะเบียนพกัการ
โอนหนว่ยลงทนุ  

(4)  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีซือ้หนว่ยลงทนุในระหวา่งวนัสิน้งวดบญัชี จนถึงก่อนวนัหยดุขายหนว่ยลงทนุเพื่อจ่ายเงินปันผล จะ
ได้รับเงินปันผลซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมินซึ่งต้องน าไปค านวณภาษีเงินปันผลที่จ่ายนีย้่อมสง่ผลให้ มลูค่าหน่วยลงทุน
ลดลงเทา่จ านวนเงินปันผล  
 
26.3   ข้อจ ากดัในการจา่ยเงินปันผล 

(1)   ในกรณีที่มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ จะถกูจ ากดัสทิธิรับเงิน
ปันผลในสว่นท่ีเกินนัน้ เว้นแตเ่ป็นกรณีการเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุท่ีมิได้เกิดจากการได้หนว่ยลงทนุมาเพิ่มเติม หรือ
กรณีเข้าข้อยกเว้นข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับ
ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
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(2)   บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลในสว่นที่ถือเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุนัน้ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน ทัง้นี ้ในระหว่าง
การด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน บริษัทจดัการจะจดัท าบญัชีและแยกเงินปันผลสว่นดงักลา่วออก
จากทรัพย์สนิอื่นของกองทนุรวม โดยไมน่ ามารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 

27.  สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

27.1.   สทิธิในการขายคืนหนว่ยลงทนุ :  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุให้กบับริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทกุวนัท าการขาย
หรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตามที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืชีช้วน 
 
27.2.  สทิธิในการรับเงินปันผล : 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะได้รับการจดัสรรก าไรในรูปของเงินปันผลจากกองทนุตามอตัราที่บริษัทจดัการประกาศ  ทัง้นี ้
ภายใต้เง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนดในข้อ 26 “การก าหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” 
 
27.3.  สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ :  

(1)  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถโอนหนว่ยลงทนุได้อยา่งเสรี อยา่งไรก็ตาม ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมอ่าจโอนหนว่ยลงทนุให้แก่คน
สหรัฐอเมริกา (“US Person”) ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอน
หรือจ าหนา่ยให้แก่ US Person 

(2)  วิธีการขอโอนหนว่ยลงทนุ  

(2.1)  การโอนหน่วยลงทุนจะกระท าได้โดยกรอกแบบค าขอโอนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน
หน่วยลงทนุก าหนด พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้ โอนและผู้ รับโอน และได้ยื่นค าขอดงักลา่วพร้อมเอกสารที่ก าหนดแก่นายทะเบียน
หนว่ยลงทนุ  

(2.2)  ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอตัรา 50 บาทต่อหน่วยลงทนุ 2,000 หน่วย หรือ เศษของ 
2,000 หน่วย โดยจ านวนเงินสูงสุดที่เรียกเก็บจากผู้ โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมจากผู้โอนหนว่ยลงทนุในวนัท่ียื่นค าขอโอนหนว่ยลงทนุ  

(2.3)  นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะบนัทกึข้อมลูการโอนหนว่ยลงทนุ และออกหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุให้ผู้ รับโอน
หนว่ยลงทนุ และผู้โอนหนว่ยลงทนุ ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีนายทะเบียนหนว่ยลงทนุได้รับค าขอโอนหนว่ยลงทนุ  

(2.4)  ผู้ รับโอนหนว่ยลงทนุจะมีสิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ได้บนัทึกช่ือ
ผู้ รับโอนหนว่ยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  

ในกรณีที่ผู้ รับโอนยงัไม่เคยมีบญัชีกองทุนกบับริษัทจัดการมาก่อน ผู้ รับโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบญัชีกองทุน ตาม
วิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อ 14.2 “วิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ”  

(3)   บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุม่
บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
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27.4.   สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิลงมติเพื่อให้บริษัทจดัการท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจดัการได้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการตามที่ก าหนดไว้ในโครงการนี ้ 

ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม บริษัทจดัการ
กองทุนรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) ต้องไม่นบั
คะแนนเสยีงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หากไม่สามารถด าเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจาก
ข้อจ ากดัในการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการกองทุนรวมอาจด าเนินการขอรับความ
เห็นชอบจากส านกังานตามแนวทางที่ส านกังานก าหนดได้ 
27.5.   สทิธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลกิโครงการ :  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิที่จะได้รับเงินคืน และ/หรือได้รับทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน เมื่อบริษัทจดัการเลิกกองทนุ โดยบริษัทจดัการ
จะจดัให้มีการช าระบญัชี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดไว้ในโครงการนี ้
 
27.6.   สทิธิประโยชน์อื่นๆ :  

27.6.1 สิทธิและข้อจ ากดัสิทธิในกรณีที่กองทนุมีผู้ถือหน่วยลงทนุรายใดถือหน่วยลงทนุเกินหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

สทิธิและข้อจ ากดัสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี ้เว้นแต่
กรณีที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย 
ได้แก้ไขเปลีย่นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น 
 
27.6.2  สทิธิในการจ าน าหนว่ยลงทนุ  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าได้ตามกฎหมาย แต่ทัง้นี ้นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับ 
จดทะเบียนการจ าน าให้แก่ผู้ รับจ าน าที่เป็นสถาบนัการเงินเทา่นัน้ 
 
27.6.3  สทิธิในการลงมติเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิลงมติเพื่อให้มีการเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการเปลี่ยนแปลง
ผู้ดแูลผลประโยชน์ เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติเสยีงข้างมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้สิน้ของโครงการจดัการกองทนุและเมื่อได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว  
 
27.6.4  สทิธิในการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

การร่วมลงทนุในกองทนุรวมนี ้ผู้ ถือหน่วยได้ตกลงมอบให้บริษัทจัดการด าเนินการบริหารจดัการกองทนุภายใต้การดแูล
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะต้องบริหารจดัการและปฏิบตัิตามรายละเอียดโครงการจดัการที่ได้รับอนมุตัิ
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จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตามข้อผกูพนัระหว่าง ผู้ ถือหน่วยและบริษัทจดัการ
อย่างเคร่งครัด ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยจึงไม่จ าเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา และไม่จ าเป็นต้องมีการจดัประชุมผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุเพื่อการใดๆ เว้นแตบ่ริษัทจดัการผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือตามมติเสยีงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตาม
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวม (แล้วแตก่รณี) จะเห็นสมควร  
 

28.  วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  

28.1  การด าเนินการและการบริหารจดัการกองทนุโดยบริษัทจดัการ  
ในการด าเนินการและบริหารจัดการใดๆ ของกองทุนนัน้ บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชีช้วน เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย เช่น 
กระทรวงการคลงั เป็นต้น ได้แก้ไขเปลีย่นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น 
บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  
 
28.2   การแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ  

(1)  หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือวิธีการจัดการกองทนุเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
กองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้อยูใ่นดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยหากมิได้กระท าโดยมติเสยีงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกันเกิน กึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ
กองทนุ ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก่อน  

ในกรณีที่มติดงักลา่วของผู้ ถือหน่วยลงทนุเก่ียวข้องกบัสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อ 22 “สิทธิ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของ บริษัทจัดการ ผู้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนและที่ปรึกษา ” หรือเก่ียวข้องกับ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทุน
รวม” ของบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียน ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ที่ปรึกษา หรือผู้อื่นที่ให้บริการแก่
กองทนุ มติดงักลา่วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียน ผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน ที่ปรึกษา หรือผู้อื่นท่ีให้บริการแก่กองทนุ (แล้วแตก่รณี) ในการด าเนินการตามมตินัน้ๆ ทัง้นี ้การด าเนินการตาม
มติความเห็นชอบของผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องไมข่ดัตอ่ประกาศหรือกฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจดัการกองทนุได้กระท าโดยมีมติเสียงข้างมากของ ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตาม
จ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุน 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่มีมติให้
แก้ไข 

อยา่งไรก็ดี ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วไม่
เกินร้อยละ 55 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะส่งเอกสาร
หลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่ วยลงทุนได้ เนื่องจาก
ข้อจ ากดัในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับ
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ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจด าเนินการขอรับความ
เห็นชอบจากส านกังานตามแนวทางที่ส านกังานก าหนดได้ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและวิธีการจัดการกองทุนนัน้ไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย และจะ
ประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือวนัท่ีได้มีมติแก้ไขแล้วแตก่รณี  

(2)  บริษัทจัดการอาจด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้จดทะเบียนไว้กับส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้ภายใต้
เง่ือนไขและวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(2.1)  บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจ านวนที่เพิ่มขึน้ของเงินทุนโครงการได้ต่อเมื่อได้มีการจดทะเบียน
เปลีย่นแปลงเงินทนุโครงการตอ่ส านกังานแล้ว  

(2.2)  การขายหนว่ยลงทนุเพิ่มจะต้องไม่ท าให้มลูค่าทัง้หมดของหน่วยลงทนุที่เพิ่มมีมลูค่าเกินกว่าเงินทนุโครงการ ทัง้นี ้
ให้บริษัทจดัการใช้มลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

(2.3)  ราคาเสนอขายหนว่ยลงทนุต้องก าหนดตามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ณ สิน้วนัที่เสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ่ม 

เมื่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจ านวนเงินทนุของโครงการแล้ว 
บริษัทจัดการจะแจ้งการด าเนินการดงักล่าวให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทราบ โดยจะปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ 
สถานท่ีท าการของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน  หรือวิธีจัดการกองทุนเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงวนั เวลา ท าการรับค าสัง่ซือ้-ขายหน่วยลงทนุ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี  ้
บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบตอ่ไป  

(4) บริษัทจดัการอาจด าเนินการควบรวมกองทนุ โดยจะเป็นการควบกองทนุรวมหรือการรวมกองทนุรวมที่อยูภ่ายใต้การ
จดัการของบริษัทจดัการเทา่นัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะสามารถด าเนินการเพื่อควบรวมกองทนุได้ต่อเมื่อได้รับมติของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ และได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

ทัง้นี ้ในการควบรวมกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด เว้นแต่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผนั เห็นชอบ ประกาศ ก าหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
หรือสัง่การ เป็นอยา่งอื่น  

หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการควบรวมกองทนุ  

(1) กองทุนรวมตัง้แต่สองกองทุนรวมขึน้ไปภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนได้
ตอ่เมื่อได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1.1) ได้รับมติเสยีงข้างมากจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ซึง่คิดเป็นจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของแตล่ะกองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุ 



 

กองทนุเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์      71  

(1.2) ในกรณีที่มีผู้ ถือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ออกเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน  
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือออกเสียงตัง้แต่กึ่งหนึ่งขึน้ไปของจ านวน 
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวมแตไ่มไ่ด้มติโดยเสยีงข้างมากด้านใดด้านหนึง่เกินกว่า
กึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด หากบริษัทจดัการประสงค์จะควบรวมกองทนุต่อไป บริษัทจดัการ
จะด าเนินการขอมติครัง้ใหม่ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมครัง้แรกหรือวนัที่ก าหนดให้เป็นวนัสดุท้ายของการรับหนงัสือ
แจ้งมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขอมติครัง้แรก และได้รับมติในครัง้หลงันีเ้กินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุซึง่ออกเสยีงลงมติของแตล่ะกองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุ  

ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องด าเนินการตาม (1.2) บริษัทจดัการจะแจ้งผลการนบัมติครัง้แรกให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบด้วย  
การขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะก าหนดรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวมใหม ่
หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมที่รับโอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อเลิกกองทนุรวมเดิมหรือ
กองทนุรวมที่โอนไปในคราวเดียวกนัด้วย  

ในการควบรวมกองทนุไมว่า่จะเป็นการควบรวมระหวา่งกองทนุปิดกบักองทนุปิด หรือกองทนุปิดกบักองทนุเปิด หากมีผล
ให้เกิดกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมที่รับโอนเป็นกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อแก้ไข
โครงการจดัการกองทนุปิดเป็นโครงการจดัการกองทนุเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุน
ตามหลกัเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการ
กองทนุปิดเป็นโครงการจดัการกองทนุเปิดแล้ว ทัง้นี ้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการก าหนดวิธีปฏิบตัิในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการ
จดัการกองทนุรวม”  

(2) ในการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการสง่หนงัสอืนดัประชมุลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม หรือ
สง่หนงัสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัที่ก าหนดให้เป็นวนัสดุท้ายของการรับหนงัสือแจ้งมติจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ โดยเปิดเผยข้อมลูที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุควรทราบเก่ียวกบัการควบรวมกองทนุไว้ในหนงัสือนดัประชุม หรือหนงัสือขอ
มติดงักลา่ว 

(3) ในช่วงระยะเวลานบัแตว่นัสง่หนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือขอมติเพื่อควบรวมกองทนุถึงวนัที่มีการควบรวมกองทนุ 
บริษัทจดัการอาจไมข่ายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจ
หยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิดประกาศเร่ืองดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของ  
บริษัทจดัการและจดัให้มีการประกาศเร่ืองดงักลา่วไว้ ณ สถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื อ้คืนและ/
หรือนายหน้า  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานะการลงทนุของวนัท าการสดุท้ายของแตล่ะสปัดาห์
ของกองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุ และจดัให้มีรายงานดงักลา่วไว้ ณ ท่ีท าการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่  

(4) เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติให้มีการควบรวมกองทุนแล้ว บริษัทจัดการจะด าเนินการยื่นค าขอรับความเห็นชอบต่อ
ส านกังาน  

(5) เมื่อบริษัทจดัการได้รับความเห็นชอบจากส านกังานให้ท าการควบรวมกองทนุแล้ว บริษัทจดัการจะบอกกลา่วการ
ควบรวมกองทนุและการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม (ถ้ามี) ตลอดจนสทิธิและก าหนดเวลาในการใช้สิทธิของ
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ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอน ตามวิธีการดงัต่อไปนีภ้ายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน  

(1) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือพร้อมสรุปสาระส าคญัของ
โครงการจดัการกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมที่รับโอนวนัท่ีจะควบรวมกองทนุ วนัเร่ิมท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุโดยระบุ
วนั เดือน ปี อยา่งชดัแจ้ง และสถานท่ีติดตอ่เพื่อสอบถามหรือรับข้อมลูเพิ่มเติม  

(2) ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัท่ีมีจ าหนา่ยแพร่หลายในท้องถ่ินอยา่งน้อยสองฉบบัเป็นเวลา 2 วนัติดตอ่กนั  
ในกรณีที่เป็นการควบรวมกองทนุระหว่างกองทนุปิดกับกองทุนปิด หรือกองทนุปิดกับกองทุนเปิด การแจ้งและประกาศ
ตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะแจ้งและประกาศการได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อแก้ไขโครงการจดัการกองทนุปิดเป็น
โครงการจดัการกองทนุเปิดด้วย  

(6) เมื่อบริษัทจดัการได้มีหนงัสอืแจ้งและประกาศการควบรวมกองทนุตามข้อ (5) แล้ว บริษัทจดัการจะด าเนินการตาม
โครงการจดัการกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมที่โอนในการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมที่โอน
เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมที่รับโอนแล้วแตก่รณี  

ส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมที่โอนซึง่ออกเสยีงคดัค้านหรือที่ไม่ได้ออกเสียงในการควบรวม
กองทนุ บริษัทจดัการจะจดัให้มีวิธีการในการให้สทิธิแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วในการท่ีจะออกจากกองทนุรวมก่อนท่ีการ
ควบรวมกองทนุแล้วเสร็จ โดยจะท าการแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบทางไปรษณีย์ และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการ
ทกุแห่งของบริษัทจัดการ และจดัให้มีประกาศดงักล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน
และ/หรือนายหน้าที่ใช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)  

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไม่ได้แสดงเจตนาภายในก าหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทนุรวมก่อนวนัที่การควบรวม
กองทุนแล้วเสร็จ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ดงักลา่วเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมที่รับโอนได้  

(7) บริษัทจดัการจะจดัสง่หนงัสือแจ้งสถานะการเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหม่หรือกองทนุรวมที่รับโอนไป
ยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมใหม่หรือกองทนุรวมที่รับโอนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่
ควบรวมกองทนุแล้วเสร็จ 
 

29.  การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

29.1 ส านกังานอาจเพิกถอนการอนมุตัิให้จัดตัง้และจัดการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป หากปรากฏว่าบุคคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
29.2   หากปรากฏวา่กองทนุรวมใดมีมลูคา่หนว่ยลงทนุหรือมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนดงันี ้ 

(1)  มลูคา่หนว่ยลงทนุที่ขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท 
ในวนัท าการใด และบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุรวมนัน้ 

(2) จ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 รายในวนัท าการใด 
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(3) ในกรณีที่มีการขายคืนหนว่ยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) มีการขายคืนหนว่ยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกว่าสองในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

(ข)   มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจ านวนเกิน
กวา่สองในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
 
29.3  เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองด
เว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่ของตน  
 
29.4  เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่ งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหนา่ยได้เเล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ  
 
เง่ือนไขพิเศษ :-  

-  ส าหรับเง่ือนไขการเลิกกองทุนรวมในข้อ 29.2 บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที่ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ
หนว่ยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมายได้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อน
ผนั เป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว และ
ไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  

-  ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับค าสั่งให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย อาทิเช่น ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ค าสัง่ศาล ค าสัง่อนญุาโตตลุาการ และหรือกรณีปรากฏเหตกุารณ์อื่น
ใดตามที่ระบไุว้ในโครงการนี ้
 

30.  การด าเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

เว้นแต่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะพิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนั เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรส าหรับการเลิกกองทุน 
บริษัทจัดการจะด าเนินการ ดงันี ้ 
 
30.1   กรณีที่ทราบก าหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า  

กรณีที่ทราบก าหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า บริษัทจดัการจะด าเนินการดงันี ้ 

(1)  แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และจะ
กระท าการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วก่อนวนัเลกิกองทนุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการ 
เช่น ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัท้องถ่ิน เป็นต้น 

(2)  แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบ ก่อน
วนัเลกิกองทนุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการ 
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(3)  จ าหนา่ยทรัพย์สนิของกองทนุเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ 
ตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุ  
 
30.2   กรณีที่ไมท่ราบก าหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า  

30.2.1 กรณีที่ไมท่ราบก าหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า ดงัเช่นกรณีที่ปรากฏเหตตุามข้อ 29.2 บริษัทจดัการจะด าเนินการ
ดงันี ้ 

(ก)  ยตุิการรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท าการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.2  

(ข)  แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทัง้แจ้งเป็น
หนงัสอืให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบด้วย ทัง้นี ้ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท าการ
ที่ปรากฏเหตตุามข้อ 29.2  

(ค)  จ าหนา่ยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีเหลอือยูข่องกองทนุเปิดดงักลา่วภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท าการท่ีปรากฏเหตุ
ตามข้อ 29.2 เพื่อรวบรวมเงินเทา่ที่สามารถกระท าได้เพื่อช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิ  

(ง)  ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 10 วนัท าการนบั
แตว่นัท าการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.2 และเมื่อได้ด าเนินการช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแล้วจะถือว่าเป็นการเลิกกองทนุ
เปิดนัน้  

เมื่อได้ด าเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิคงเหลอือยูจ่ากการด าเนินการตาม (ค) บริษัทจดัการ
จะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
ช าระบญัชีของกองทนุรวม  
 
30.2.2 กรณีที่ไมท่ราบก าหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า ดงัเช่นกรณีที่ปรากฏเหตตุามข้อ 29.5 บริษัทจดัการจะด าเนินการ
ดงันี ้

ในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุที่ขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดใดลดลง
เหลอืน้อยกวา่ 50 ล้านบาทในวนัท าการใด หากบริษัทจดัการพิจารณาใช้สทิธิหรือประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้ บริษัทจดัการ
จะด าเนินการตามข้อ 30.2.1 (ก) ถึง (ง) และหากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการด าเนินการตามข้อ 30.2.1 
(ค) บริษัทจัดการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้ว ยหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการช าระบญัชีของกองทนุรวม  
 

31.  การช าระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ :  

เมื่อเลิกโครงการแล้วบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้เว้นแต่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผนั เห็นชอบ ประกาศ ก าหนด แก้ไข
เปลีย่นแปลง หรือสัง่การ เป็นอยา่งอื่น  

(1)  บริษัทจัดการจะจดัให้มีการช าระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ช าระบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์เห็นชอบ เพื่อด าเนินการคิดค านวณ รวบรวมทรัพย์สิน จดัท าบญัชี ช าระ หนีส้ิน จ าหน่ายและ แจกจ่าย



 

กองทนุเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์      75  

ทรัพย์สนิแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ รวมทัง้ท าการอยา่งอื่นตามแตจ่ าเป็นเพื่อช าระบญัชีของกองทนุให้เสร็จสิน้ โดยจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศก าหนด สัง่การ และ/หรือ
เห็นชอบ  

(2)  เมื่อช าระคา่ใช้จ่าย คา่ธรรมเนียม คา่ภาระติดพนั เงินค่าตอบแทนในการช าระบญัชี และหนีส้ินทัง้หมดของกองทนุเสร็จ
สิน้ ผู้ช าระบญัชีจะด าเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเท่าที่คงเหลืออยู่ ตามสดัส่วน
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุถืออยูต่ามหลกัฐานท่ีปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัเลกิกองทนุ 

(3)  ในกรณีที่เจ้าหนีข้องกองทนุไมไ่ด้ยื่นค าทวงหนีแ้ก่ผู้ช าระบญัชี หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมม่ารับเงินหรือทรัพย์สนิ หรือไม่
ยื่นเช็คต่อธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คที่ได้รับเนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนผู้ ช าระบญัชีจะ
ด าเนินการวางเงินตามจ านวนหนีห้รือจ านวนเงินตามเช็ค หรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้วางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว้ ณ 
ส านกังานวางทรัพย์ตามกฎหมาย กฎข้อบงัคบัและระเบียบเก่ียวกบัการวางทรัพย์ และจะแจ้งเป็นหนงัสือให้เจ้าหนี ้หรือผู้
ถือหนว่ยลงทนุซึง่มีช่ือปรากฎในบญัชีและเอกสารหลกัฐานของกองทนุทราบถึงการวางเงินหรือทรัพย์สินดงักลา่วโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีอื่นที่มีหลกัฐานการตอบรับ อีกทัง้ยงัจะด าเนินการใดๆตามความจ าเป็นเพื่อให้
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เป็นผู้มีสิทธิถอนเงินหรือทรัพย์สินที่วางไว้ ซึ่งเจ้าหนี ้หรือ
ผู้ ถือหน่วยมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปีนบัแต่วนัถัดจากวนัที่ได้รับค าบอกกล่าวการวางเงินหรือทรัพย์สินในฐานะที่เป็น
ทรัพย์สนิคงค้างของกองทนุ  

(4)  ผู้ช าระบญัชีจะต้องช าระบญัชีให้เสร็จสิน้ภายใน 90 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัเลิกกองทนุ และเมื่อช าระบญัชี เสร็จ
สิน้แล้ว ผู้ ช าระบัญชีจะท าการยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทัง้จัดส่งรายงานผลการช าระบัญชีตามแบบที่
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศก าหนดต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัช าระบญัชีเสร็จสิน้เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ไมม่ารับเงินหรือทรัพย์สนิ หรือไมย่ื่นเช็คแก่ธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คที่ได้รับเนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ช าระบญัชีสามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกกองทนุได้เมื่อพ้นก าหนด 6 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัช าระ
บญัชีเสร็จสิน้ แต่ทัง้นี ้ต้องไม่เกินหนึ่งปีนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัช าระบญัชีเสร็จสิน้ เว้นแต่มีเหตผุลจ าเป็นและสมควรโดย
ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ด้วย และหากปรากฏว่ายงัมี
ทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ช าระบญัชีจะจดัการโอนทรัพย์สินดงักล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิของส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 

32.  อ่ืนๆ :  

32.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตาม  
ที่เห็นสมควรในกรณีที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลี่ยน แก้ไขเพิ่ม/ลด ประกาศก าหนด เห็นชอบ สัง่การ ผ่อนผนัในเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีกา ร
จดัตัง้จัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจดัการกองทนุ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด ระเบียบปฏิบตัิ 
เง่ือนไข หรือรายละเอียดตา่งๆ  ฯลฯ ทัง้นี ้โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายแล้ว  
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32.2 การกู้ยืมเงินหรือการท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน  

ในกรณีที่กองทนุรวมเปิดมีเหตจุ าเป็นต้องบริหารสภาพคลอ่งเป็นการชัว่คราว บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจกู้ยืมเงินหรือ
เข้าท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามของกองทนุรวมได้ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้

(1)  คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ต้องเป็นบคุคลประเภทสถาบนั โดยบคุคลดงักลา่วต้องไมใ่ช่ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมเปิดนัน้  

(2)  ระยะเวลาการช าระหนีต้ามสญัญากู้ยืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนต้องไมเ่กินเก้าสบิวนั  

(3)  อตัราสว่นการกู้ยืมเงินและการท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ณ สิน้วนัใด เมื่อรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ
สบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม เว้นแตก่ารเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือการท าธุรกรรม
การขายโดยมีสญัญาซือ้คืนเพิ่มเติม  

(4)  ในกรณีของการท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ต้องใช้สญัญามาตรฐานที่ก าหนดโดยสมาคมตลาดตราสาร
หนีไ้ทยหรือบริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) 
 
32.3 การด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุ 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุตามนยัข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการท าประกนัภยัความรับผิดของบริษัทจดัการ บริษัท
จดัการจะเปลีย่นให้บริษัทจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส านกังาน หรือขอมติ
โดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่คิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของ
เงินกองทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้หากมีเหตจุ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้ส านกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไป
ได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และในกรณีที่มีค่าใช้จ่าย
เกิดขึน้จากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักลา่ว  หากบริษัทจัดการไม่สามารถ
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 
 
32.4 บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทนุจากบุคคลที่เป็นผู้ ให้บริการ อนัเนื่องมาจากการใช้บริการ
ของบคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

(2)   ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจ าเป็นเพื่อให้กองทุน
ได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทนุที่อยู่ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทต้องกระท า
ด้วยความเป็นธรรมและค านงึถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการรับผลประโยชน์ดงักลา่วไว้ในรายงานรอบปีบญัชี และในกรณีที่เป็นกองทนุ
รวมเปิด จะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย 
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32.5   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือ
รายงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจดัการอาจพิจารณาจดัสง่
เอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนตของบริษัทจดัการ หรือ การจดัสง่ข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจดัสง่ให้ในรูปแบบข้อมลู
ทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น หรือวิธีการอื่นใดตามที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจ านงไว้  แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ส าหรับหนงัสือ
รับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุท่ีได้รับผา่นทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื่นใด ตามที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงความ
จ านงไว้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถใช้แทนหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุตามปกติได้ 

อนึง่ กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงความจ านงในการรับเอกสาร ข้อมลู หรือรายงานต่างๆ เก่ียวกบักองทนุตามวิธีใดวิธี
หนึง่ข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะจดัสง่เอกสาร ข้อมลู หรือรายตา่งๆ ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีที่ได้แสดงความ
จ านงไว้เทา่นัน้ จนกวา่จะมีค าสัง่เปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่น ดงันัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจึงควรตรวจสอบให้แนใ่จวา่ได้รับข้อมลู
เก่ียวกบักองทนุครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงความจ านงไว้กบับริษัทจดัการ 
 
32.6 กองทนุนีไ้ม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทนุของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ค.ศ. 1940 และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือ
กฎระเบียบอื่นใดในลกัษณะเดียวกนัของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในโครงการ และหน่วยลงทนุ
ของกองทนุนีไ้ม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(United States Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื่นใดในลกัษณะเดียวกนัของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เว้นแตจ่ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่นในโครงการ  
 
ด้วยเหตดุงักลา่ว บริษัทจดัการจะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทนุให้กบัคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตาม
ความหมายที่ก าหนดไว้ใน Regulation S ซึ่งออกภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ่ง
ความหมายค าว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไมอ่าจโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ US Person ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอน
นัน้เป็นการโอนหรือจ าหนา่ยให้แก่ US Person 

ดงันัน้ ผู้ลงทุนหรือผู้ รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จองซือ้หรือในเวลาลงทะเบียนรับโอน
หนว่ยลงทนุ (แล้วแตก่รณี) วา่ตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบญัชีซือ้ขายหนว่ยลงทนุเพื่อหรือในนามของ US Person  

ผู้ลงทนุหรือผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ (แล้วแต่กรณี) จดัหาข้อมลูเก่ียวกบั US Person และควรปรึกษากบันกักฎหมายของตน
วา่ตนเข้าลกัษณะเป็น US Person หรือไม ่
 
32.7   ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

1.  ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ในแต่ละกองทนุรวมต้องไม่เกินหนึ่งในสาม
ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 
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2.  ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณียกเว้นให้ถือหนว่ยลงทนุได้โดยไมจ่ ากดัสดัสว่นส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)   กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

(ข)   กองทนุประกนัสงัคม 

(ค)   กองทนุการออมแหง่ชาติ 

(ง)   กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาติ 

(จ)   กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

(ฉ)  กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 

(ช)   กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะตาม (ก) ถึง (ฉ) 

(ซ)   กองทนุอื่นใดที่มีลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุตาม (ก) ถึง (ฉ) 

(ฌ)  นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล 
เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดัเป็นต้น 

(ญ)  บคุคลอื่นท่ีได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 

(2) กรณียกเว้นให้โดยผอ่นคลายสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ หรือกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรอื่นใด ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
อาจถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 1 ได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด  โดยได้รับการผ่อนผนัจากส านกังาน ทัง้นี ้ในการผ่อนผนัดงักลา่ว ให้ส านกังานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวม
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วเป็นส าคญั 

3.   เง่ือนไขเก่ียวกับสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมีสาระส าคญั
อยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1)  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของ
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

(2)  การจ ากดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ จะถกูจ ากดัสทิธิรับเงินปันผลใน
สว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หนว่ยลงทนุมาเพิ่มเติม 

2. การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 2 

(ข)   บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจ ากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  

(ค)   ในระหวา่งการด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจดัการจะจดัท าบญัชีและแยกเงินปันผล
สว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิอื่นของกองทนุรวม โดยไมน่ ามารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
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(3) ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม และในกรณีที่
กองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นที่
เกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ เว้นแตช่นิดหนว่ยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเพียง
รายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักลา่วเต็ม
ตามจ านวนที่ถืออยู ่
 
32.8 หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

การด าเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน  หากบริษัท
จดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้รับมาโดยชอบแล้วให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวง
เห็นชอบให้ด าเนินการดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมติ 

มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีให้ด าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย ให้ถือวา่มตินัน้เสยีไป 
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั ต้องได้รับมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวมนัน้ เว้นแต่กรณีที่กองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1)   ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุชนิด โดยแตล่ะชนิดได้รับผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ไมเ่ทา่กนั ให้ได้รับมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีถือหนว่ยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด 

(2)   ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ที่ถือหนว่ยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด 

(3)   ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับ
ผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ 

 
32.9   การจดัท าทะเบียนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และข้อจ ากดัการโอนหนว่ยลงทนุ 
บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าที่จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจ ากัด
สทิธิใดๆ แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากได้กระท าตามข้อก าหนดในโครงการหรือ
ตามกฎหมายแล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอ านาจปฎิเสธการโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่การถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่
ของบริษัทจดัการ 
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3.10 เพื่อให้เป็นไปตามพนัธะผกูพนัและกฎหมายที่มีผลบงัคบัใช้ตอ่การประกอบกิจการของบริษัทจดัการหรือกลุม่ยโูอบี 
อาทิเช่นข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนัตามที่ระบใุนข้อ 32.15 หรือในกรณี
ที่บริษัทจดัการหรือกลุม่ยโูอบีมีความประสงค์ก าหนดนโยบายหรือแนวการด าเนินธุรกิจอนัเป็นผลสบืเนื่องจากพนัธะผกูพนั
หรือกฎหมายดงักล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการก าหนดเง่ือนไขส าหรับการเปิดบัญชีและการท าธุรกรรมตาม
หลกัเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมลูให้
ผู้ลงทนุทราบไว้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการ 
 

3.11 ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกวา่ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วก าหนดให้สถาบนัการเงินที่ไม่ใช่
สญัชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกับบญัชีของ
บคุคลที่อยูใ่นบงัคบัต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึ่งมี
ถ่ินท่ีอยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎ
ด้วยว่าในปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่
คล้ายคลงึกบั FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง”) 

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและ
บคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของลกูค้า
กบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์
ของ FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส าคญัในสอง
กรณี คือ 

(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สนิทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงิน
ลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับ
สถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบนั
การเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนั
การเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่
จ่ายดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ที่เข้าร่วมผกูพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการท า
ธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจท าให้กองทุนรวมไม่สามารถ
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ด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่
สามารถท ารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถื อ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนั
ภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศที่ 

เก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในการด าเนินการดงันี ้

(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลข
ประจ าตวัผู้ เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอื จ านวนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปัน
ผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและ
ตา่งประเทศตามข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสอืแสดงการเสยีสทิธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที่ก าหนดไว้
ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการ
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าสง่หลกัฐานเพื่อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง (ใน
กรณีที่เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว 
 
(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือ
หนว่ยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น ใน
กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด บริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธิในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุดงักลา่วรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้
ในค าขอเปิดบญัชี   

(1) ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
รายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดักับกฎหมายของ
ประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 
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การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อ
หลกีเลีย่งมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิ
บริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบคุคล
ตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) เทา่นัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่ข้อมลูของ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไปยงัหนว่ยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 
32.12 การซือ้หนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวติ 

ผู้ลงทุนที่ซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนีค้วบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้
ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก โดยติดต่อกบับริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด ทัง้นี ้การซือ้ขาย
หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตอาจมีข้อก าหนด และวิธีปฏิบตัิที่แตกต่างไปจากการซือ้ขายกองทนุเพียงอย่าง
เดียว ผู้ลงทนุที่ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุจึงควรศกึษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์
ประกนัชีวิตควบการลงทนุก่อน 
 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติมดีังนี ้

32.12.1 มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ มลูค่าขัน้ต ่าของการขายคืนหน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือใน
บญัชีขัน้ต ่า และจ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า   

เนื่องจากการซือ้ขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตมีข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกบักรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ 
สดัสว่นการเลือกลงทุนแต่ละกองทนุ การด าเนินการสบัเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหกัค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับกรมธรรม์ 
เช่น คา่การประกนัภยั เป็นต้น ดงันัน้ การสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตจึงมีข้อก าหนดในเร่ืองมลูคา่ขัน้ต ่า
ของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน มลูค่าหน่วยลงทนุ
คงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า และจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซือ้ขายหน่วยลงทนุเพียง
อย่างเดียว 
ผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุสามารถศกึษาข้อก าหนดดงักลา่วได้ ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ 
 
32.12.2 การเสนอขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

ผู้ลงทนุสามารถซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุผ่านบริษัทประกนัชีวิต หรือตวั
แทนที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด โดยช าระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คสว่นบคุคล หรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ในเขตหกับญัชีเดียวกนักบัธนาคารท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด ค าสัง่หกับญัชีธนาคาร หรือหกับญัชีบตัรเครดิต หรือด้วยวิธี
อื่นใดตามที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนดทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตอาจก าหนดมลูคา่ขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ วนัและเวลา
ท าการในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ วิธีการในการสัง่ซือ้ วิธีการช าระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที่ผู้ลงทนุได้รับจากบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาในการสัง่ซือ้จะต้องอยูภ่ายใต้กรอบระยะเวลาการ
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เสนอขายหน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้ รับ
ช าระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกนัชีวิตแล้ว  

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธค าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุ หากค าสัง่ดงักลา่วอาจเข้าข่ายลกัษณะการท าธุรกรรม
ฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าขา่ยบคุคลที่บริษัทประกนัชีวิตสงวนสทิธิในการพิจารณารับประกนั 
 
32.12.3 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

32.12.3.1 ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ผา่นบริษัทประกนัชีวิต ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตอาจก าหนดมลูคา่ขัน้ต ่าในการขายคืนหน่วยลงทนุ เง่ือนไขในการขายคืนหน่วย
ลงทุน วนัและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทนุ วิธีการน าส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกนัชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับจากบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่
ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในโครงการ และค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะมีผลเมื่อบริษัทประกนัชีวิตได้รับเอกสาร
หลกัฐานครบถ้วน  

ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุ สามารถขายคืนหนว่ยลงทนุโดยระบเุป็นจ านวนหน่วยลงทนุ โดยใช้
แบบฟอร์มของบริษัทประกนัชีวิต ตามจ านวนขัน้ต ่าและเง่ือนไขที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ 
 
32.12.3.2 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิบริษัทประกนัชีวิตจะด าเนินการขายคืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิเป็นประจ าทกุ
เดือนเพื่อน าค่าขายคืนหน่วยลงทนุมาช าระค่าการประกันภยั ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหาร
กรมธรรม์ ตามอตัราที่ก าหนดในกรมธรรม์ ซึง่มลูคา่ในการขายคืนอาจต ่ากวา่มลูคา่ขัน้ต ่าที่ก าหนดในโครงการ  
โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดงักล่าวและจัดส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจสอบคา่ใช้จ่ายลา่สดุได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกนัชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขาย  
 
32.12.4 การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 
บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้อ 32.12.2 ส าหรับผู้ลงทนุที่ซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 32.12.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทนุ ภายใน 10 วนัท าการ นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสัง่ซือ้หรือขายคืนหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
ไมอ่อกใบหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุ 
 
32.12.5 การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของกองทนุผา่นบริษัทประกนัชีวิต ตามจ านวนขัน้ต ่า จ านวนเงินคงเหลอื
ขัน้ต ่า และเง่ือนไขที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ โดยสง่ค าสัง่ตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด   

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมที่บริษัทประกนั
ชีวิตก าหนดไว้ส าหรับกรมธรรม์นัน้เทา่นัน้โดยต้องเป็นการท ารายการผา่นบริษัทประกนัชีวิต การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุ
ดงักลา่ว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (กองทนุเปิดต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุน
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ของกองทนุเปิดอีกกองหนึง่ (กองทนุเปิดปลายทาง) ให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ด าเนินการน าเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุกองทนุเปิดต้นทาง ซึง่ได้หกั
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เพื่อน าไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุกองทุนเปิดปลายทาง ทัง้นี ้การด าเนินการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงันี ้

(1) การสบัเปลี่ยนกองทุน คือ การสบัเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือหลาย
กองทนุ 

(2) การสบัเปลี่ยนกองทนุอตัโนมตัิ คือ การสบัเปลี่ยนกองทนุเป็นประจ าตามค าสัง่ที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบใุห้มีการขาย
หน่วยลงทนุกองทนุเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทนุในกองทนุเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทนุตามเง่ือนไขที่
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแสดงความประสงค์ 

(3) การปรับสดัสว่นกองทนุอตัโนมตัิ คือ การสบัเปลี่ยนกองทนุโดยอตัโนมตัิทกุไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสดัสว่นการ
ลงทนุเป็นไปตามที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงความประสงค์  

บริษัทประกนัชีวิตอาจระงบัการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว และ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัทประกนัชีวิต
เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จ านวนที่ขายคืนหน่วยลงทนุต้นทางต ่า
กวา่จ านวนขัน้ต ่าที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนดในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

 
บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้จดัสง่หนงัสือยืนยนัการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัท าการ  
นบัแตว่นัท่ีได้ด าเนินการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ส าหรับกรณีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุนอตัโนมตัิ และการปรับสดัสว่นลงทนุ
อตัโนมตัิ บริษัทประกนัชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยนัการรับค าสัง่ครัง้แรก เมื่อค าสัง่สบัเปลี่ยนสิน้สดุลง หรือ สรุปสง่เป็น
รายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศพัท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศพัท์ตามที่
บริษัทประกนัชีวิตก าหนด 

 
32.12.6 สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีซือ้กรมธรรมประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุไมม่ีสทิธิน าหนว่ยลงทนุไปจ าน าได้ตามกฏหมาย 
 
32.12.7 การจดัสง่รายงานให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวติ 
 
32.12.7.1 การจดัสง่รายงานหกเดือน และรายงานประจ าปี 
บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ด าเนินการจดัสง่รายงานหกเดือน รายงานประจ าปี ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หลงัจากที่ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจดัการ 
 
32.12.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ ถือหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวติ 
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจสอบฐานะการเงินดงักลา่วได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอื่นท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะ
การเงินเพิ่มเติมได้ตามเง่ือนไขที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด 
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33.  การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
ไมม่ี 
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