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คาจากัดความ
ในโครงการฉบับนี ้ เว้ นแต่เนื ้อความจะแสดงให้ เห็นเป็ นความหมายอย่างอื่น คาจากัดความต่างๆ ให้ มีความหมาย
ตามที่ได้ ให้ ไว้ ดังต่อไปนี ้
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิ ด ไทย บาลานซ์ฟันด์
กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิ ด ไทย บาลานซ์ฟันด์
หน่ วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด ไทย บาลานซ์ฟันด์
บริษัทจัดการ หมายถึง บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม ซึ่ง
ในที่นี ้คือ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
วันทาการ หมายถึง วันเปิ ดทาการตามปกติของบริ ษัทจัดการ
วันทาการซือ้ หน่ วยลงทุน (Subscription Date) หมายถึง วันที่บริ ษัทจัดการกาหนดให้ ผ้ ลู งทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้
ทังนี
้ ้ ตามที่กาหนดไว้ ในรายละเอียดโครงการ
วันทาการขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Date) หมายถึง วันที่บริ ษัทจัดการกาหนดให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน สามารถทา
การขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทังนี
้ ้ ตามที่กาหนดไว้ ในรายละเอียดโครงการ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรั บซือ้ คืน หมายถึง บุคคลที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ ทาหน้ าที่ขายหรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณี ของกองทุนรวม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึง่ ได้ แก่ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
มูลค่ าหน่ วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้ วยจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดเมื
้
่อสิ ้นวันทาการที่
คานวณ
ราคาขายหน่ วยลงทุน (Subscription Price) หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการขายหน่วยลงทุน บวกด้ วย
ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) และบวกด้ วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
ราคารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน (Redemption Price) หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หัก
ด้ วยส่วนต่างค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) และหักด้ วย ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
ค่ าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน (Front-End Fee) หมายถึงค่าธรรมเนียมที่บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บจากผู้ซื ้อหน่วย
ลงทุนโดยจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการขายหน่วยลงทุนเป็ นฐานในการคานวณ (ถ้ ามี)
ค่ าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน (Back-End Fee) หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บจากผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนโดยจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นฐานในการคานวณ (ถ้ ามี)
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ส่ วนต่ างค่ ารั บซือ้ คืนหน่ ว ยลงทุน (Redemption Spread) หมายถึง ส่วนต่างที่กองทุนจะเรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ขายคืน
หน่วยลงทุนในกรณี ที่มีการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) กล่าวได้ ว่าส่วนต่างค่ารั บซือ้ คืนหน่วยลงทุนนี ้ โดยหลักคือ
ค่าชดเชยต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในส่วนที่เป็ นของผู้ถือหน่วยรายที่ทาการขายคืน อนึง่ ส่วนต่างค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนี ้ จะ
ถูกนับรวมเข้ าเป็ นรายได้ อื่นๆ ของกองทุน บริ ษัทจัดการไม่ได้ มีสว่ นในการได้ รับผลประโยชน์จากการนี ้แต่อย่างใด
ส่ วนต่ างค่ าขายหน่ วยลงทุน (Subscription Spread) หมายถึง ส่วนต่างที่กองทุนจะเรี ยกเก็บจากผู้ซื ้อหน่วยลงทุนใน
กรณี ที่มีการสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนหลังปิ ดการเสนอขายครั ง้ แรก (ถ้ ามี) กล่าวได้ ว่าส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุนนี ้คือส่วน
ค่าชดเชยต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนในแต่ละครัง้ ที่มีการเปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน อนึ่ง ส่วน
ต่างค่าขายหน่วยลงทุนนี ้ จะนับรวมเข้ าเป็ นรายได้ อื่นๆ ของกองทุน บริ ษัทจัดการไม่ได้ มีสว่ นในการได้ รับผลประโยชน์จาก
การนี ้แต่อย่างใด
แก้ ไขราคาย้ อนหลัง หมายถึง แก้ ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง โดยแก้ ไขราคา
ย้ อนหลังตังแต่
้ วนั ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องจนถึงปั จจุบนั
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรื อลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้ อง หรื อการจ่ายเงินซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ ถกู ต้ องแทนการ
เพิ่มหรื อลดจานวนหน่วยลงทุน
ควบกองทุนรวม หมายถึง การควบกองทุนรวมตังแต่
้ สองกองทุนรวมขึ ้นไปเข้ าเป็ นกองทุนรวมเดียว โดยจัดตังกองทุ
้
นรวม
ใหม่ขึ ้นมาเพื่อซื ้อหรื อรับโอนทรัพย์สนิ สิทธิ และหน้ าที่ของกองทุนรวมเดิม และเลิกกองทุนรวมเดิม
รวมกองทุนรวม หมายถึง การรวมกองทุนรวมตังแต่
้ สองกองทุนรวมขึ ้นไปเข้ าเป็ นกองทุนรวมเดียว โดยกองทุนรวมที่รับ
โอนซื ้อหรื อรับโอนทรัพย์สนิ สิทธิ และหน้ าที่ของกองทุนรวมที่โอนมาเป็ นของตน และเลิกกองทุนรวมที่โอน
ควบรวมกองทุน หมายถึง การควบกองทุนรวมหรื อการรวมกองทุนรวม แล้ วแต่กรณี
ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt)
หลักทรั พย์ อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออกโดยบริ ษัทจดทะเบียนและใช้ เพื่อรองรับใบแสดง
สิทธิ
คณะกรรมการ ก.ล.ต . หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สานั กงาน หรื อ สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคม หมายถึง สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
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สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้ วยดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมของสถาบันการเงิน
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริ ษัทที่มีห้ นุ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กิ จ การ หมายถึ ง บริ ษั ท ที่ มี ห ลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ บริ ษั ท ที่ มี ห ลัก ทรั พ ย์ ซื อ้ ขายในศูน ย์ ซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์ หรื อบริ ษัทมหาชน จากัด ที่มีลกั ษณะตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริ ษัทใหญ่และบริ ษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดเกี่ยวกับการจัดทางบ
การเงินรวม
คาเสนอซือ้ หมายถึง คาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
คนสหรั ฐอเมริ กา (US Person) หมายถึง US Person ตามความหมายที่กาหนดไว้ ใน Regulation S ซึ่งออกภายใต้
กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1933 (ซึ่งความหมายคาว่า “US Person” อาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติมเป็ น
คราวๆ)
บริษัทประกันชีวิต หมายถึง ผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้ วยการประกันชีวิตและ
ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิ จหลักทรัพย์ ประเภทการเป็ นนายหน้ าซือ้ ขายหลักทรั พย์ การค้ าหลักทรั พย์ หรื อการจัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน ซึง่ บริ ษัทจัดการแต่งตังให้
้ เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุน โดยให้ หมายความรวมถึงบุคคลอื่นใดที่อาจดาเนินการดังกล่าวแทนหรื อในนามของบริ ษัทประกันชีวิตได้
โดยชอบด้ วยกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
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โครงการจัดการ

กองทุนเปิ ด ไทย บาลานซ์ฟันด์
ชื่อบริษัทจัดการ

:

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด

ที่อยู่บริษัทจัดการ

:

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
www.uobam.co.th

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ

:

กองทุนเปิ ด ไทย บาลานซ์ฟันด์

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)

:

Thai Balanced Fund

1.3. ชื่อย่อ

:

TBF

1.4. ประเภทโครงการ

:

โครงการเปิ ด

การระดมทุน

:

ผู้ลงทุนในประเทศ

1.5. อายุโครงการ
เงื่อนไขอื่น ๆ

:
:

ไม่กาหนด
ไม่มี

1.6

:

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป

ลักษณะโครงการ

2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มู ลค่ าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วย
ลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ
เงื่อนไข

:
:

5,000 ล้ านบาท
ไม่มี

2.2. มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย

:

10 บาท

2.3. จานวนหน่วยลงทุน

:

500,000,000 หน่วย
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2.4. ประเภทหน่วยลงทุน

:

ระบุชื่อผู้ถือ

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก

:

10 บาท

2.6. มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก
:
10,000 บาท
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะลดหย่อน หรื อยกเว้ นมูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรก โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจ
ของบริ ษัทจัดการ ทั ้งนี ้ บริ ษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ ไว้ ที่สานักงานของ
บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
2.7. มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป

:

ไม่กาหนด

2.8. มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน

:

ไม่กาหนด

2.9. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า

:
:

ไม่กาหนด
ไม่กาหนด

3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวมนโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการประเภท
และอัตราส่ วนของหลักทรั พย์ หรือทรั พย์ สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ ืนที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อเป็ นการระดมเงินออมจากสถาบันการเงิน และผู้สนใจลงทุนทังในและต่
้
างประเทศ ที่ต้องการลงทุนระยะปานกลางถึง
ระยะยาวเพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างสม่าเสมอ ทังนี
้ ้ เงินที่ได้ จากการระดมทุนส่วนหนึ่งจะนาไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนของบริ ษัทที่มีปัจจัยพื ้นฐานดี มีแนวโน้ มการเจริ ญเติบโตดี อย่างมีเสถียรภาพ และอีก
ส่วนหนึ่งจะเป็ นการลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ และ/หรื อ เงิ นฝากที่ ให้ ผลตอบแทนอย่า งสม่า เสมอและมีความเสี่ยงที่
เหมาะสม โดยผ่านการพิจารณาถึงสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม จากทีมงานบริ หารมืออาชีพที่มีความรู้ และประสบการณ์
เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ลู งทุน ทังนี
้ ้ กองทุนอาจรับจานองอสังหาริ มทรัพย์เพื่อเป็ นหลักประกันการลงทุน และ/หรื อ
ในกรณีที่กองทุนรวมได้ รับที่ดินจากการชาระหนี ้ หรื อสิทธิ เรี ยกร้ อง กองทุนรวมอาจดาเนินการจัดสรรที่ดินที่ได้ รับโอน
ใบอนุญาตทาการจัดสรรที่ดินเพื่อประโยชน์ในการจาหน่ายที่ดินดังกล่าวต่อไปได้ ด้วย
3.2. ประเภทกองทุนรวม : ทัว่ ไป
3.3. นโยบายการลงทุน : กองทุนรวมผสมแบบกาหนดสัดส่วนการลงทุน
รายละเอียด :
“กองทุนเปิ ด ไทย บาลานซ์ฟันด์” เป็ นกองทุนรวมผสม ซึ่งมีนโยบายที่จะมุ่งลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวในตราสารแห่งทุน และตราสารแห่ง
หนี ้ โดยจะลงทุนในตราสารแห่งทุนในขณะใดขณะหนึง่ น้ อยกว่าร้ อยละ 65 และไม่น้อยกว่าร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ส่วนที่เหลือจะเป็ นการลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ และ/หรื อเงินฝาก ทังนี
้ ้ หากเกิดสภาวะการณ์ที่ไม่ปกติ
กองทุนเปิ ด ไทย บาลานซ์ฟันด์
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หรื อมีความจาเป็ น สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อาจผ่อนผันอัตราส่วนดังกล่าวเป็ นอย่าง
อื่นเป็ นการชัว่ คราว
นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (เพื่อเป็ นการป้องกันความเสีย่ ง) และ/หรื อตราสารที่มีลกั ษณะของ
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) หรื อ Credit Linked Note หรื อหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหา
ดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดหรื อให้ ความเห็นชอบ
อนึง่ ผู้จดั การกองทุนจะเป็ นผู้จดั สัดส่วนการลงทุน และพิจารณาถึงความจาเป็ นของการจัดหา และ/หรื อเลือกสรรวิธีการ
ป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ของกองทุน โดยจะพิจารณาให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทังนี
้ ้เพื่อผลตอบแทนที่ดี
และเพื่อผลประโยชน์ตอ่ กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาด เศรษฐกิจ และการเมืองมีความผันผวน เกิดภัยพิบตั ิ หรื อเกิด
เหตุการณ์ไม่ปกติตา่ งๆ เป็ นต้ น และ/หรื อกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงในเรื่ องของกฎระเบียบ จนเป็ นเหตุให้ กองทุนจาเป็ นต้ อง
ชะลอการลงทุนเป็ นการชั่วคราว ดังนัน้ จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุ นให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่
กาหนดไว้ ในโครงการตามข้ างต้ นได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่
กาหนดไว้ ในโครงการตามประกาศต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3.4. ลักษณะพิเศษ : ไม่มี
3.5. การลงทุนในต่างประเทศ : ไม่ลงทุนในต่างประเทศ
3.6. ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
เงื่อนไขพิเศษ :
บริ ษัทจัดการจะลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นหรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง
ตามที่ ป ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดัง ต่ อ ไปนี ้ เว้ นแต่ ใ นกรณี ที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ ส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมประเภทหรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินหรื อการหาดอกผล
โดยวิธีอื่น บริ ษัทจัดการจะลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อ
หลายอย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว
(ก) ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้ แก่ ตราสาร หรื อสัญญา ที่เสนอขายในประเทศ หรื อมีผ้ อู อกหรื อคู่สญ
ั ญาเป็ นนิติ
บุคคลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี ้
(1) หุ้น
(2) หน่วยลงทุนหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน หรื อของกองทุนรวมอื่นที่ มี
นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็ นต้ น
(3) ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น หรื อใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ โดยต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
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(3.1) การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน (efficient portfolio management)
(3.2) บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ มีการกันหรื อแยกทรัพย์ สินของกองทุนที่มีคุณภาพซึ่งมีสภาพคล่องในจานวนที่
เพียงพอต่อมูลค่าการใช้ สิทธิ ตามตราสารดังกล่าว (fully covered) ไว้ ตลอดเวลาที่ได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารนัน้ ทังนี
้ ้
ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็ นหุ้นหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้น
(5) ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ ยืมเป็ นตราสารแห่งทุนตามข้ อ 3.6 (ก) (1) (2) (3) หรื อ (4)
ทังนี
้ ้ การทาธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ บริ ษัทจัดการต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ดังต่อไปนี ้
1) คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ต้ องเป็ นผู้ลงทุนตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
2) หลักทรัพย์ที่ให้ ยืมต้ องเป็ นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรื อหลักทรัพย์ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยทาหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3) ใช้ สญ
ั ญาที่มีลกั ษณะและสาระสาคัญของสัญญาตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์วา่ ด้ วยลักษณะและสาระสาคัญของสัญญายืมและให้ ยืมหลักทรัพย์
4) ดาเนินการให้ มีการวางหรื อเรี ยกหลักประกันจากผู้ยืมตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(ข) ตราสารแห่งหนี ้ในประเทศ ได้ แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรื อสัญญาที่เสนอขายในประเทศ หรื อมีผ้ อู อกหรื อคู่สญ
ั ญา
เป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี ้
(1) ตราสารแห่งหนี ้ที่มีลกั ษณะคล้ ายเงินฝาก ได้ แก่
(1.1) ตัว๋ แลกเงิ น ตั๋วสัญญาใช้ เงิ น บัตรเงิ นฝาก หรื อหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคาร
พาณิชย์ หรื อบริ ษัทเงินทุน เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้าประกัน
(1.2) ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้ สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
เป็ นผู้ออก ซึง่ กาหนดวันใช้ เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ เมื่อทวงถามหรื อเมื่อได้ เห็น
(1.3) ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึง่ มีอนั ดับความน่าเชื่อถือ ดังต่อไปนี ้
(ก) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรื อของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ นอันดับความน่าเชื่อถือ
ของผู้ออกตราสาร ต้ องเป็ นอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ มาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้ วย
หรื อ
(ข) อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของผู้รั บ รอง ผู้รั บ อาวัล ผู้ส ลัก หลัง หรื อ ผู้ค า้ ประกัน อยู่ใ นอัน ดับ ที่ สามารถลงทุน ได้
(investment grade) ทังนี
้ ้ โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใต้ ชื่อ Standard &
Poor หรื อ Moody’s หรื อ Fitch หรื อสถาบันอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดเพิ่มเติม
(2)

ตราสารแห่งหนี ้ทัว่ ไป ได้ แก่
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(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้ แก่
(ก) ตัว๋ เงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรื อพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หุ้นกู้ หรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรื อกองทุนเพื่อ
การฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรื อผู้ค ้าประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้ แก่ ตราสารที่มีรูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รั ฐบาลต่างประเทศ
องค์การหรื อหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรื อองค์การระหว่างประเทศ เป็ น
ผู้ออกหรื อผู้ค ้าประกัน
ทัง้ นี ้ ตราสารภาครั ฐ ต่า งประเทศดัง กล่า ว ต้ อ งมี ลกั ษณะตามที่สานัก งานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ประกาศก าหนด
ดังต่อไปนี ้
(1) เป็ นตราสารขึ ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
(2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยกาหนด หรื อมีผ้ แู สดงตนต่อบุคคลทัว่ ไปว่าพร้ อมจะเสนอราคา
ซื ้อและรับซื ้อตราสารนัน้ ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจานวนและวิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหนี ้
ไทยกาหนดอยูเ่ สมอ โดยได้ สง่ สาเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยตลอดอายุของตราสารนัน้ และ
(3) เป็ นตราสารที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) ในกรณีที่เป็ นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรื อ
ของผู้ออกตราสารอยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เว้ นแต่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวเป็ นรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายต่างประเทศ ตราสารนันต้
้ องมีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment
grade) เท่านัน้
(ข) ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารเป็ นนิติบคุ คลต่างประเทศ ตราสารนันต้
้ องมีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(ค) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้ แรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรื อของผู้ออกตราสารอยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ตราสารนัน้
ต้ องมีบริ ษัทจัดการไม่ต่ากว่า 3 รายเป็ นผู้ซื ้อตราสารดังกล่าวเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนภายใต้ การจัดการ
(2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หรื อหุ้นกู้ที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ
และหุ้นกู้อนุพนั ธ์ ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ เสนอขายในลักษณะทัว่ ไปหรื อในลักษณะจากัด หรื อที่
ออกภายใต้ ข้อผูกพันที่กาหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรื อที่นิติบคุ คลที่มีกฎหมายเฉพาะจั ดตังขึ
้ ้นเป็ นผู้ออก
หรื อที่เป็ นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซงึ่ ผู้ออกหลักทรัพย์ได้ เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่นนทั
ั ้ งหมดต่
้
อผู้ถือหุ้นโดยได้ รับชาระ
ราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้ ตราสารที่เปลีย่ นมือได้ ดงั กล่าว ต้ องมีลกั ษณะตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ตามที่ระบุไว้
ในข้ อ 3.6 (ข) (2.2) วรรคสอง โดยอนุโลม
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(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็ นพันธบัตร หรื อหุ้นกู้ที่ไม่ใช่
หุ้นกู้อนุพนั ธ์
(2.5) ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หุ้นกู้ หรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้ ที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผ้ อู อกเป็ น
นิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย ทังนี
้ ้ หุ้นกู้ดงั กล่าวไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพนั ธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้ หรื อของกองทุนรวมอื่นที่มี
นโยบายการลงทุน เฉพาะเงิ นฝาก ตราสารแห่งหนี ้ หรื อ การหาดอกผลโดยวิ ธีอื่น ที่สานัก งานคณะกรรมการ ก .ล.ต.
ประกาศกาหนดหรื อให้ ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็ นต้ น
(2.7) ธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ ยืมเป็ นตราสารแห่งหนี ้ตามข้ อ 3.6 (ข) (1) หรื อข้ อ 3.6 (ข) (2.1)
(2.2) (2.3) (2.4) หรื อ (2.6)
ทังนี
้ ้ การทาธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ดงั กล่าว ต้ องมีลกั ษณะตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.6 (ก) (5) วรรคสอง โดยอนุโลม
ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี ้ตามข้ อ 3.6 (ข) เป็ นตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนันต้
้ อง
อยูใ่ นรูปอัตราดอกเบี ้ยคงที่หรื ออัตราดอกเบี ้ยลอยตัวเท่านัน้
การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรื อค ้าประกันของบุคคลที่กาหนดไว้ ในข้ อ 3.6 (ข) ต้ องเป็ นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทัง้
จานวน สลักหลังโอนประเภทมีสทิ ธิไล่เบี ้ยโดยไม่มีข้อกาหนดลบล้ างหรื อจากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรื อค ้าประกัน
ต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
(ค) ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ได้ แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพดังต่อไปนี ้
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในประเทศ ซึง่ มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
(1.1) เป็ นตราสารขึ ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
(1.2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยกาหนด หรื อมีผ้ แู สดงตนต่อบุคคลทัว่ ไปว่าพร้ อมจะเสนอ
ราคาซื ้อและรับซื ้อตราสารนัน้ ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจานวนและวิธีการที่สมาคมตลาดตรา
สารหนี ้ไทยกาหนดอยูเ่ สมอ โดยได้ สง่ สาเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยตลอดอายุของตราสารนัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครัง้ แรก หุ้นกู้แปลงสภาพนันต้
้ องมีลกั ษณะอย่าง
ใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) เป็ นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรื อ
(ข) เป็ นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีบริ ษัทจัดการไม่ต่ากว่า 3 รายเป็ นผู้ซื ้อตราสารดังกล่าวเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้
การจัดการ
ในกรณี ที่ห้ ุนกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมีการคา้ ประกัน การคา้ ประกันดังกล่าว ต้ องเป็ นการคา้ ประกันต้ นเงิ นและ
ดอกเบี ้ยเต็มจานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
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(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผ้ อู อกเป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย
(ง) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
(จ) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
(ฉ) ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ดังต่อไปนี ้
(1) การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน (efficient portfolio management)
(2) บริ ษั ทจัด การจะดาเนิน การให้ มี การกัน หรื อ แยกทรั พย์ สินของกองทุนที่ มีคุณ ภาพซึ่ง มีสภาพคล่อ งในจานวนที่
เพียงพอต่อมูลค่าการใช้ สิทธิ ตามตราสารดังกล่าว (fully covered) ไว้ ตลอดเวลาที่ได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารนัน้ ทังนี
้ ้
ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(ช) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(ซ) ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝงซึง่ ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
้ ้
ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(ฌ) ทรัพย์สนิ อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับ (ก) ถึง (ซ) โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3.7

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม :

เงื่อนไขพิเศษ :
บริ ษัทจัดการจะลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบางอัตราส่วนการลงทุน
หรื อทังหมดจะไม่
้
เป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกาหนดไว้ สาหรับ
อัตราส่วนการลงทุนที่เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรณีที่สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุนนัน้ บริ ษัท จัดการจะ
ลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศที่แก้ ไขด้ วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมีดงั ต่อไปนี ้
3.7.1 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารภาครัฐไทยตามข้ อ 3.6 (ข) (2.1) เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดย
ไม่ จากัดอัตราส่ วน
3.7.2 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้ อ 3.6 (ข) (2.2) ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือ
อยู่ใน 2 อันดับแรก หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีสินค้ าเป็ นตราสารดังกล่าว เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่
จากัดอัตราส่ วน
ในกรณีของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกันแล้ วต้ องไม่ เกินร้ อยละ 20
ของมูลค่าตราสารนันในแต่
้
ละรุ่ น เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมเปิ ดที่มีการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ล่วงหน้ าซึ่ง
ระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)
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3.7.3 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมี ไว้ ซึ่ง ตราสารภาครั ฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้ อ 3.7.2 หรื อสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้ าที่มีสนิ ค้ าเป็ นตราสารดังกล่าว เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออก
หรื อผู้เป็ นคูส่ ญ
ั ญารายนัน้ ไม่ เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ในกรณีของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึง่ ต้ องไม่ เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนัน้
ในแต่ละรุ่น เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมเปิ ดที่มีการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ล่วงหน้ าซึ่งระบุเวลาแน่นอน(auto
redemption)
การคานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึง่ ให้ นบั ตราสารตามวรรคหนึง่ และทรัพย์สนิ ทุกประเภทที่ผ้ อู อกหรื อผู้เป็ นคู่สญ
ั ญาราย
ดังกล่าวเป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คา้ ประกัน หรื อคู่สญ
ั ญา ซึ่งกองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สิน
เหล่านัน้ รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้ วย
3.7.4 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ ดงั ต่อไปนี ้ ซึ่ง
ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ธนาคารพาณิชย์ หรื อบริ ษัทเงินทุน เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค ้าประกันหรื อคู่สญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทั ้งสิ ้นเมื่อคานวณเฉพาะธนาคารหรื อ
บริ ษัทเงินทุนรายนัน้ ไม่ เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ้ในประเทศ ตามข้ อ 3.6 (ข)
(2) ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ตามข้ อ 3.6 (ค)
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
(4) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
(5) ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง
การคานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้ นบั มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ ดงั ต่อไปนี ้ ซึ่งธนาคารหรื อบริ ษัทเงินทุน
รายเดียวกันเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญา รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
(1) ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 3.7.5 (1) (2) หรื อ (5)
(2) ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 3.7.6 (1)
ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากในนิติบคุ คลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการดาเนินงานของกองทุน มิให้ นบั มูลค่าของ
เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึง่
3.7.5 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี ้ ที่บคุ คลใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค ้าประกัน หรื อคู่สญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญารายนันไม่
้ เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งทุนในประเทศ ตามข้ อ 3.6 (ก) ที่บริ ษัทจดทะเบียนเป็ นผู้ออกหรื อคู่สญ
ั ญา ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงตราสารแห่งทุน
ของบริ ษัทจดทะเบียนที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการให้ เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป
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(2) หุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สงั่ รับเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออก
หุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการดาเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วย
การรับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(3) ตราสารแห่ง หนี ใ้ นประเทศ ตามข้ อ 3.6 (ข) เฉพาะที่ มี อัน ดับ ความน่า เชื่ อ ถื อ อยู่ใ นอัน ดับ ที่ สามารถลงทุน ได้
(investment grade) ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(4) ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ตามข้ อ 3.6 (ค) ทังนี
้ ้ เฉพาะที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment
grade)
(5) ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ตามข้ อ 3.6 (ฉ) ที่อนั ดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุน
ได้ (investment grade)
(6) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ตามข้ อ 3.6(ช) ที่ค่สู ญ
ั ญามีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment
grade)
(7) ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ตามข้ อ 3.6 (ซ) ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (investment grade)
ตราสารแห่งทุนตาม (1) และตราสารแห่งหนี ้ตาม (3) มิให้ หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ถกู จัดให้ เป็ น
ตราสารแห่งทุนตามข้ อ 3.6 (ก) (2) หรื อตราสารแห่งหนี ้ตามข้ อ 3.6 (ข) (2.6)
การคานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึง่ ให้ นบั มูลค่าของทรัพย์สนิ ตามข้ อ 3.7.6 (1) ที่บคุ คลรายดียวกันเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญา ซึง่ กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ รวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึง่ ด้ วย
3.7.6 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากกรณีที่กาหนดไว้ ในข้ อ 3.7.3 ข้ อ 3.7.4 และข้ อ 3.7.5
เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี ้
(1) การลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งบุคคลใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน
หรื อคูส่ ญ
ั ญา ต้ องมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรื อ
คูส่ ญ
ั ญารายนัน้ ไม่ เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ตาม (1) เมื่อคานวณรวมทุกบุคคลที่เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญาแล้ ว ต้ องมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นไม่ เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ความในวรรคหนึง่ มิให้ นามาใช้ บงั คับกับหน่วยลงทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ดั ตังขึ
้ ้น
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
3.7.7 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รั บรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นของกลุม่ กิจการนันไม่
้ เกินอัตราอย่าง
ใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) ร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน
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(2) อัตราที่คานวณได้ จากน ้าหนักของกลุม่ กิจการดังกล่าวในตัวชี ้วัด (benchmark) ของกองทุนนันรวมกั
้
บร้ อยละ 10
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนนัน้ ทังนี
้ ้ ตัวชี ้วัดดังกล่าวต้ องเป็ นดัชนีหรื อองค์ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร่ อย่าง
กว้ างขวางและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้
3.7.8 การลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินที่บริ ษัทในกลุ่มกิจการใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคู่สญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุน หากทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบที่ใช้ ในการคานวณตัวชี ้วัด (benchmark) ของกองทุนนัน้ บริ ษัทจัดการจะ
ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินนันโดยมี
้
มูลค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคู่สญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกิน
ผลรวมของน ้าหนักของทรัพย์สนิ ดังกล่าวในตัวชี ้วัดและร้ อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้ แทนอัตราส่วน
ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 3.7.3 ข้ อ 3.7.4 ข้ อ 3.7.5 และข้ อ 3.7.6 แล้ วแต่กรณี ก็ได้
3.7.9 ในกรณีของกองทุนรวมที่ประสงค์จะลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหุ้น นอกจากอัตราส่วนที่กาหนดไว้ ในข้ อ 3.7 นี ้แล้ ว บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหุ้นที่บริ ษัทใดเป็ นผู้ออก เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่
บริ ษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการ ต้ องไม่ถึงร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ เว้ น
แต่เป็ นการได้ มาเนื่องจากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น
3.7.10 บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่บคุ คล
ดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคู่สญ
ั ญา เป็ นจานวนที่มีมลู ค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่ เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี หรื อในรอบอายุกองทุนรวมสาหรับกองทุนรวมที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี
(1) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
(2) ธนาคารพาณิชย์
(3) บริ ษัทเงินทุน
(4) บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(6) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
(7) ธนาคารต่างประเทศ
การคานวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึง่ มิให้ นบั มูลค่าของทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี ้ รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
(1) เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนรวม
(2) ทรัพย์สินที่ค่สู ญ
ั ญาในธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ให้ แก่กองทุนรวม ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ ที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
อัตราส่วนตามวรรคหนึง่ มิให้ นามาใช้ บงั คับในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันครบกาหนดอายุโครงการของกองทุนรวมที่มี
อายุโครงการตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป
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3.7.11 ในกรณีที่เงินฝากหรื อตราสารแห่งหนี ้ที่มีลกั ษณะคล้ ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรื อมีไว้ เกินอัตราส่วนที่
กาหนดตามข้ อ 3.7.10 บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ มีมลู ค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้ อยละ
45 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้ ทังนี
้ ้ จะคานวณอัตราส่วน
การลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินดัง กล่าวโดยเฉลี่ยตังแต่
้ วนั แรกของรอบระยะเวลาบัญชีนนจนถึ
ั้
งวันที่ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่า
เป็ นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื่อบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่งแล้ ว บริ ษัทจัดการจะรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ของกองทุนรวม
ทราบภายในวันทาการถัดจากวันที่ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
เพื่ อ ให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ข องกองทุน รวมตรวจสอบการปฏิ บัติดัง กล่า ว ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จัด การจะด าเนิ น การให้ ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับรายงานจาก
บริ ษัทจัดการด้ วย
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่งได้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ ให้ บริ ษัทจัดการเลิก
กองทุนรวมนัน้
3.7.12 ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อันเนื่องมาจากปั ญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้ างในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการอาจขอผ่อนผันต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อไม่ต้องนาการลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ในช่วงเวลา
ที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้ อ 3.7.10 ได้ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้
3.7.13 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นไม่ เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
3.7.14 ในกรณีของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หน่วยลงทุนเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ้
(1) ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการอืน่ เป็ น
ผู้รับผิดชอบดาเนินการ ไม่ เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
(2) ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการอื่นเป็ น
ผู้รับผิดชอบดาเนินการ ไม่ เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายถึ ง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เท่านัน้ แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
3.7.15 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) เพื่อ
เป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยไม่ เกินมูลค่ าความเสี่ยงทัง้ หมดที่กองทุนมีอยู่
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3.7.16 บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าแฝง เพื่อเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม มีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นไม่ เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ความในวรรคหนึง่ มิให้ นามาใช้ บงั คับกับกองทุนรวมเปิ ดที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ล่วงหน้ าซึง่ ระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) กองทุนรวมเปิ ดแบบมีกาหนดระยะเวลา (interval fund) ซึ่งกาหนดช่วงห่างของวันทาการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนครัง้ ก่อนและครัง้ ใหม่ยาวกว่าอายุของตราสารดังกล่าว หรื อกองทุนรวมปิ ด
3.7.17 บริ ษัทจัดการอาจทาธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมลู ค่าธุรกรรมรวมกันทังสิ
้ ้นไม่ เกิน
ร้ อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
คาว่า “มูลค่าธุรกรรม” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ราคาซื ้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้ รับจากธุรกรรมการซื ้อ
โดยมีสญ
ั ญาขายคืน จนถึงวันที่มีการคานวณ
3.7.18 บริ ษัทจัดการอาจทาธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่าธุรกรรมรวมกันทังสิ
้ ้นไม่ เกินร้ อยละ
25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้ การคานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะคานวณโดยใช้ มูลค่า
หลักทรัพย์ที่ให้ ยืม รวมผลประโยชน์ที่พงึ ได้ รับจนถึงวันที่คานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว
3.7.19 ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้ าทาธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กาหนดในข้ อ
3.7.18 หากต่อมาธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์นนมี
ั ้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้ เกิดจากการทาธุรกรรมเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซงึ่ ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อไปก็ได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดทารายงานโดยระบุวนั ที่ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดพร้ อมสาเหตุ และ
ส่ง รายงานดัง กล่า วให้ ผ้ ูดูแ ลผลประโยชน์ ข องกองทุน รวม ทราบภายใน 3 วัน ท าการนับ แต่วัน ที่ ธุร กรรมการให้ ยื ม
หลักทรัพย์ นนมี
ั ้ มูลค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนด พร้ อมทังจั
้ ดทาสาเนารายงานดังกล่าวไว้ ที่บริ ษัทจัดการเพื่อให้ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
3.7.20 บริ ษัทจัดการจะคานวณอัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทย ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้น ใบแสดงสิทธิ ในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ ได้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์ หรื อ
ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิ ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้ นบั มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิ ดงั กล่าว รวมในอัตราส่วนสาหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที่กาหนดในข้ อ 3.7 นี ้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้
ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์อ้างอิงนันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจไม่นบั มูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที่
คานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญาที่กาหนดตามข้ อ 3.7 ก็ได้
มูลค่าของหลัก ทรั พย์ อ้างอิง ที่นามาคานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้ มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิ ใ น
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้
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(2) ในกรณี ของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้น หรื อใบแสดงสิทธิ ในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุน ที่โอนสิทธิ ได้ บริ ษัทจัดการจะ
คานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี ้
(ก) นับมูลค่าที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวมีหน้ าที่ต้องชาระตามตราสารนัน้ รวมในอัตราส่วนที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าว
(ข) นับมูลค่าของหุ้นที่รองรับรวมในอัตราส่วนที่ผ้ อู อกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในหุ้นที่
รองรับนันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ มูลค่าของหุ้นที่รองรับให้ ใช้ มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นนันซึ
้ ่งคูณกับค่าเดลต้ าของใบสาคัญ
แสดงสิทธิหรื อใบแสดงสิทธิดงั กล่าว แล้ วแต่กรณี
(3) ในกรณีของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ บริ ษัทจัดการจะคานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี ้
(ก) นับมูลค่าที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวมีหน้ าที่ต้องชาระตามตราสารนันรวมในอั
้
ตราส่วนที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าว
(ข) นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงรวมในอัตราส่วนที่ผ้ อู อกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนใน
หลักทรัพย์อ้างอิงนันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวให้ ใช้ มลู ค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิง
นันซึ
้ ง่ คูณกับค่าเดลต้ าของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
(4) ในกรณีของธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ การนับมูลค่าของของหลักทรัพย์ที่ให้ ยืมและมูลค่าของธุรกรรมการให้ ยืม
หลักทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามวรรคหนึง่ ของ (1) โดยอนุโลม
3.7.21 การคานวณมูลค่าการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อการคานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้ อ 3.7.3
ข้ อ 3.7.4 ข้ อ 3.7.5 และข้ อ 3.7.6 (1) ให้ นบั มูลค่าที่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งมีหน้ าที่ต้องชาระตามสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
รวมคานวณในอัตราส่วนของบุคคลที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญาดังกล่าว เว้ นแต่กรณีที่กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญานันในศู
้ นย์ซื ้อ
ขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า บริ ษัทจัดการไม่ต้องคานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที่กาหนดในข้ อดังกล่าว
3.7.22 นอกจากการคานวณตามข้ อ 3.7.21 แล้ ว บริ ษัทจัดการจะคานวณอัตราส่วนที่ผ้ อู อกสินค้ าของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
หรื อผู้ที่ต้องชาระหนี ้ตามข้ อผูกพันของสินค้ า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้ คานวณอัตราส่วนเสมือน
กองทุนลงทุนในสินค้ านันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ เฉพาะกรณีที่การเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเป็ นผลหรื ออาจเป็ น
ผลให้ กองทุนมีความเสีย่ งต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้ าหรื อผู้ที่ต้องชาระหนี ้ตามข้ อผูกพันของสินค้ า โดยให้ ใช้
มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (notional amount) เป็ นมูลค่าที่ใช้ ในการคานวณเว้ นแต่ในกรณีที่เป็ นสัญญา
ออปชัน บริ ษัทจัดการจะใช้ มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (notional amount) ซึ่งคูณกับค่าเดลต้ าของ
สัญญาออปชัน
3.7.23 ในกรณี ที่การลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าแฝงเป็ นผลหรื ออาจเป็ นผลให้
กองทุนมีความเสีย่ งต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้ าหรื อผู้ที่ต้องชาระหนี ้ตามข้ อผูกพันของสินค้ า บริ ษัทจัดการ
จะคานวณอัตราส่วนที่ผ้ อู อกสินค้ าของตราสารดังกล่าว หรื อผู้ที่ต้องชาระหนี ้ตามข้ อผูกพันของสินค้ า (limit of underlying issuer
or third party) โดยให้ คานวณอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้ านันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ ให้ ใช้ มลู ค่าของตราสารดังกล่าวเป็ น
มูลค่าที่ใช้ ในการคานวณ
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3.7.24 ในกรณีที่ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝงมีข้อกาหนดที่อาจมีผลให้ กองทุนได้ รับชาระหนี ้เป็ น
ทรัพย์สนิ บริ ษัทจัดการจะคานวณมูลค่าของทรัพย์สนิ ดังกล่าวรวมในอัตราส่วนที่กาหนดไว้ ในข้ อ 3.7.3 ข้ อ 3.7.4 ข้ อ 3.7.5
และข้ อ 3.7.6 (1) แล้ วแต่กรณี ในทันทีเสมือนกองทุนได้ ลงทุนในทรัพย์สินนันแล้
้ ว เว้ นแต่เข้ าลักษณะตามข้ อ 3.7.22 ให้
ปฏิบตั ิตามข้ อ 3.7.22 แทน
3.7.25 ในการค านวณอัต ราส่ว นตามข้ อ 3.7.3 ข้ อ 3.7.4 ข้ อ 3.7.5 และข้ อ 3.7.6 (1) บริ ษัท จัด การจะปฏิบัติต าม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้าประกัน บริ ษัทจัดการจะคานวณอัตราส่วนที่
ผู้ออกทรัพย์ สินหรื อผู้ที่เป็ นคู่สญ
ั ญาดังกล่าว หรื อคานวณอัตราส่วน ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้าประกัน
แล้ วแต่กรณี ก็ได้
(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็ นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้าประกัน บริ ษัทจัดการจะ
เลือกคานวณอัตราส่วนที่ผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้าประกันรายใดรายหนึง่ ก็ได้
ทังนี
้ ้ การคานวณอัตราส่วนที่ผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้าประกันตามวรรคหนึ่ง จะทาได้ ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าว
ได้ ทาการรับรองตลอดไป รับอาวัลทังจ
้ านวน สลักหลังโอนประเภทมีสทิ ธิไล่เบี ้ยโดยไม่มีข้อกาหนดลบล้ างหรื อจากัดความ
รับผิดของผู้สลักหลัง หรื อค ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
3.7.26 ในกรณีของกองทุนรวมเปิ ดที่กาหนดวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทาการ(daily redemption fund) กองทุน
รวมเปิ ดแบบมีกาหนดระยะเวลา (interval fund) ที่กาหนดวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนครัง้ ก่อนและครัง้ ใหม่ห่างกันน้ อยกว่า
15 วัน หากการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝงที่มิใช่ห้ นุ กู้อนุพนั ธ์ ของกองทุนดังกล่าว
เกินอัตราส่วนที่กาหนดตามข้ อ 3.7.16 โดยมิได้ เกิดจากการลงทุนหรื อได้ ตราสารมาเพิ่มเติม บริ ษัทจัดการจะลงทุนหรื อมี
ไว้ ซงึ่ ตราสารดังกล่าวให้ มีมลู ค่ารวมกันทัง้ สิ ้นไม่เกินอัตราส่วนตามข้ อดังกล่าวภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ตราสารนันมี
้ มลู ค่า
เกินอัตราส่วนที่กาหนด
3.7.27 ในกรณีที่กองทุนมีสทิ ธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทใดตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่กองทุนถืออยู่ (right issue) หาก
การใช้ สทิ ธินนจะเป็
ั้
นเหตุให้ กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทดังกล่าวมีมลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนดในข้ อ 3.7
นี ้ บริ ษัทจัดการอาจซื ้อหุ้นเพิ่มทุนนันโดยได้
้
รับยกเว้ นไม่ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนที่เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว ทังนี
้ ้
เฉพาะภายในช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั แรกที่ผ้ ถู ือหุ้นหมดสิทธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนนัน้
3.7.28 ในกรณี ที่ ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่ง หนี ้ หรื อตราสารกึ่ งหนีก้ ึ่ง ทุน ในขณะที่ลงทุน หรื อในขณะที่ได้ มาเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุน มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กาหนดในข้ อ 3.7 นี ้ หากต่อมาตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ้ หรื อตราสาร
กึ่งหนีก้ ึ่งทุนนัน้ มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยเหตุดงั ต่อไปนี ้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขอัตราส่วนให้ เป็ นไป
ตามที่กาหนดภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่มีการประกาศให้ ทราบถึงเหตุดงั กล่าว เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดย
ได้ รับผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(1) ตราสารแห่งทุน นันในเวลาต่
้
อมาเป็ นตราสารแห่งทุนของบริ ษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างแก้ ไขการดาเนินการให้ เหตุ
แห่งการเพิกถอนหมดไป หรื อถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(2) ตราสารแห่งหนี ้หรื อตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ
3.7.29 ภายใต้ บงั คับข้ อ 3.7.26 ในกรณีที่ทรัพย์สนิ ในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน มีมลู ค่าไม่
เกินอัตราส่วนที่กาหนดในข้ อ 3.7 นี ้ หากต่อมามีมลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น
บริ ษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปก็ได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดทารายงานโดยระบุชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่
ทรัพย์สินนันมี
้ มูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่ทรัพย์ สินนัน้ มีมูลค่าเกิ นอัตราส่วนที่กาหนด พร้ อมทัง้ จัดทาสาเนา
รายงานดังกล่าวไว้ ที่บริ ษัทจัดการเพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
3.7.30 ในกรณีที่การรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นเป็ นผลให้ กองทุนรวมเป็ นผู้ถือหุ้นที่บริ ษัทใดเป็ นผู้ออก เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ
ของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการเกินกว่าร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามประกาศที่กาหนดให้ บริ ษัทจัดการสามารถรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นได้
(2) งดเว้ นการใช้ สิทธิ ออกเสียงในหุ้นจานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้ นแต่กรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร
โดยได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
(3) กรณีที่เป็ นหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน และการได้ มาซึง่ หุ้นของบริ ษัทดังกล่าว เป็ นผลให้ กองทุนได้ มาหรื อเป็ นผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทนันจนถึ
้
งหรื อข้ ามจุดที่ต้องทาคาเสนอซื ้อ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเพื่อให้ ได้ รับการยกเว้ นการทาคาเสนอซื ้อ
โดยการลดสัดส่วนการถื อหุ้น หรื อลดการมีอานาจควบคุม หรื อยื่นค าขอผ่อ นผันการทาคาเสนอซื อ้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงากิจการ ทังนี
้ ้ การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน
ที่แต่ละกองทุนได้ มาจากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น
3.7.31 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กาหนดใน
ข้ อ 3.7 นี ้ หากต่อมามีมลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว โดยไม่เข้ าลักษณะตามข้ อ 3.7.11 ข้ อ 3.7.19 ข้ อ 3.7.26 ข้ อ 3.7.27
ข้ อ 3.7.28 ข้ อ 3.7.29 และข้ อ 3.7.30 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้ เกิดจากการลงทุนหรื อได้ ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปก็ได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดทารายงานโดยระบุชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์ สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่
ทรัพย์สินนันมี
้ มูลค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ทรัพย์สนิ นันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนด พร้ อมทังจั
้ ดทาสาเนารายงานดังกล่าวไว้
ทีบ่ ริ ษัทจัดการเพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
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3.7.32 ข้ อจากัดการลงทุนข้ างต้ นจะไม่นามาใช้ บงั คับกองทุนเปิ ดที่ปรากฏเหตุตามหัวข้ อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุน
รวม” และบริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้ อ “การดาเนินการของบริ ษัทจัดการ เมื่อ เลิกโครงการ
จัดการกองทุนรวม”

4. นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล :
 ไม่จ่าย

 จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
(1) การจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมจะจ่ายจากกาไรสะสมหรื อกาไรสุทธิเมื่อกองทุนรวมมีกาไรสะสมหรื อมีกาไรสุทธิใน
งวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปั นผล และการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้ องไม่ทาให้ กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ ้นในงวด
บัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผลนัน้
(2) ในแต่ละรอบปี บัญชีของกองทุน บริ ษัทจัดการจะดาเนินการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
(3) ในแต่ละงวดบัญชีหรื องวดอื่นใดที่จะจ่ายเงินปั นผล บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
จากกาไรสุทธิที่เกิดขึ ้นจริ งประจางวดบัญชี หรื อสิ ้นงวดอื่นใดที่จะจ่ายเงินปั นผล ในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 75 ของกาไร
สุทธิที่เกิดขึ ้นจริ งในงวดบัญชี หรื อสิ ้นงวดอื่นใดที่บริ ษัทจัดการนาผลการดาเนินงานมาพิจารณาเพื่อประกาศจ่ายเงินปั นผล
หรื อบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนจากกาไรสะสมที่เกิดขึ ้นจริ ง ณ สิ ้นงวดในอัตราที่
บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
(4) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปั นผล หรื อจ่ายเงินปั นผลในอัตราที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ในกรณี ดังต่อไปนี ้
(4.1) บริ ษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลในกรณีที่กาไรสะสมที่เกิดขึ ้นจริ ง ณ สิ ้นงวดที่จะจ่ายเงินปั นผลและกาไรสุทธิ ที่
เกิดขึ ้นจริ งประจางวดบัญชีหรื อวันสิ ้นงวดอื่นใดที่จะจ่ายเงินปั นผลต่ากว่า หรื อเท่ากับ 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน
(4.2) บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลในอัตราใหม่ที่เหมาะสมหรื อพิจารณาไม่จ่ายเงินปั นผลในกรณีที่มูลค่า
หน่วยลงทุน ณ วันสิ ้นงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปั นผลนัน้ ต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ หรื อในกรณีเมื่อนาเงินปั นผลต่อหน่วยที่จะจ่าย
ตามอัตราข้ างต้ นมาหักจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทาการก่อนปิ ดสมุดทะเบียนแล้ วทาให้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้
ตามวิธีการดังกล่าวมีมลู ค่าต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่จ่ายเงินปั นผลในงวดบัญชีดงั กล่าว บริ ษัทจัดการจะยกยอดผลกาไรไปในงวดบัญชีตอ่ ไป
“กาไรสุทธิที่เกิดขึ ้นจริ งประจางวด” หมายถึง รายได้ จากการลงทุนสุทธิ บวกด้ วย กาไรขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน ใน
งวดบัญชี หรื องวดอื่นใดที่จะจ่ายเงินปั นผลนัน้
“กาไรสะสมที่เกิดขึ ้นจริ ง ณ สิ ้นงวด” หมายถึง กาไรหรื อขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ ้นประจางวด บวกด้ วย รายได้ จากเงินลงทุนสุทธิ
สะสมต้ นงวด บวกด้ วย กาไรหรื อขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุนสะสมต้ นงวด
(5) ในกรณีที่มีบคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจากัดสิทธิ รับเงิน
ปั นผลในส่วนที่เกินนัน้ เว้ นแต่เป็ นกรณีการเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนที่มิได้ เกิดจากการได้ หน่ วยลงทุนมาเพิ่มเติมหรื อ
กรณีเข้ ายกเว้ นข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
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5. การรับชาระหนีเ้ พื่อกองทุนรวมด้ วยทรั พย์ สินอื่น :
หากมีการผิดนัดชาระหนี ้หรื อมีพฤติการณ์ ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้ รื อลูกหนีต้ ามสิทธิ เรี ยกร้ องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชาระหนี ้ได้ บริ ษัทจัดการจะรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นทังที
้ ่เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารแห่งหนี ้หรื อ
ลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ ดังนี ้
5.1. กรณีที่บริ ษัทจัดการได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
5.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที่บริ ษัทจัดการได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์เป็ นผู้มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธิจาก
ทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้
5.1.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี ้ บริ ษัทจัดการจะไม่นาทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้
จากการรับชาระหนี ้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้
ในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มี
สิทธิ ในเงิ นได้ สุท ธิ จ ากทรั พ ย์ สินที่ ได้ จากการรั บช าระหนี ต้ กลงรั บช าระหนีด้ ้ วยทรั พ ย์ สินดังกล่าวแทนเงิ น ทัง้ นี ้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ บริ ษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรั พย์สินนันได้
้ และในกรณีที่มีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารทรั พย์ สิน บริ ษัทจัดการจะจ่ายจากเงิ นสารอง รายได้ หรื อ
ผลประโยชน์ที่ได้ จากการบริ หารทรัพย์สนิ นัน้
5.1.3 เมื่อมีเงินได้ สทุ ธิ จากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริ ษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีสทิ ธิในเงินได้ สทุ ธินนภายใน
ั้
45 วันนับตังแต่
้ วนั ถัด
จากวันที่มีเงินได้ สทุ ธิ และจะแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลีย่ เงินคืนไปยังสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน
ทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการได้ เฉลีย่ เงินคืน เว้ นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลา
การเฉลีย่ เงินคืนเป็ นอย่างอื่น
5.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์แล้ ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้ รับชาระหนี ้
ตามตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวเป็ นเงิน บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามความในข้ อ 5.1.3 โดยอนุโลม
5.2. กรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิ เรี ยกร้ องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
5.2.1 ก่อนการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริ ษัทจัดการจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้ างมากซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึง่ ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมด
้
หรื อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ตรวจสอบและแสดงความเห็น
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พร้ อมเหตุผลว่าในขณะนันการรั
้
บชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรื อมีไว้
ซึง่ ตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องนัน้
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริ ษัทจัดการจะระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้ จากการรับชาระหนี ้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้ จ่าย พร้ อมเหตุผลและ
ความจาเป็ นในการรับชาระหนี ้
5.2.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี ้ บริ ษัทจัดการจะนาทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกาหนดราคาทรัพย์สนิ นันเพื
้ ่อใช้ ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สามาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ดาเนินการกับทรัพย์สนิ ดังกล่าวดังนี ้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษัทจัดการอาจมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไป
เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษัทจัดการจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าวใน
โอกาสแรกที่สามารถกระทาได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในระหว่างที่บริ ษัทจัดการยังไม่
สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริ ษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ในกรณีที่มีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารทรัพย์สนิ บริ ษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
5.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์วา่ ผู้ออกตราสารแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องจะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ บริ ษัท จัดการ
กองทุนรวมจะดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่ง
หนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องจะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ เป็ นผู้มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้ จากการรับชาระ
หนี ้ก็ได้
ทังนี
้ ้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริ ษัทไม่ต้องนาตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องนันมารวมค
้
านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
เงื่อนไขเพิ่มเติม :
- บริ ษัทจัดการจะรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นทังที
้ ่เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตาม
สิท ธิ เ รี ย กร้ องผิ ด นัด ชาระหนี ้ และ/หรื อ ประกาศสานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ เกี่ ยวข้ องกับการรั บชาระหนีด้ ้ วย
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นของกองทุน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่กรณีที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สานักงาน
คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ หน่ว ยงานอื่ น ใดที่ มี อ านาจตามกฎหมาย ได้ แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้
เป็ นไปตามนัน้ โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
- ในการเฉลีย่ เงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้ อ 5.1.3 หากบริ ษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้ เห็นว่าเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการ
รับชาระหนี ้ไม่ค้ มุ กับภาระค่าใช้ จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการอาจนาเงินได้ สทุ ธิดงั กล่าวไป
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รวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงิ นคืนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้ จ่ายก็ ได้ ทัง้ นี ้ หากได้ มีการจาหน่าย
ทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้จนครบถ้ วนแล้ ว และปรากฏว่าเงินได้ สทุ ธินนไม่
ั ้ ค้ มุ กับภาระค่าใช้ จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน
บริ ษัทจัดการอาจนาเงินได้ สทุ ธิดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมก็ได้

6. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศั พท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรั กษา
ทรัพย์ สินของกองทุนรวม :
6.1. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2242-3902-7
หรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มีคุณสมบัติเป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยคุณสมบัติของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม
6.2. เงื่อนไขการเปลีย่ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
บริ ษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์เมื่อกรณีใดกรณีหนึ่ง หรื อทังหมดดั
้
งต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้ โดยได้ รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อน
(1) เมื่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์โดยบอกกล่าว
ให้ อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ ตกลงไว้ ผู้ดแู ลผลประโยชน์
หรื อบริ ษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดการโครงการหรื อมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์หรื อประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อประกาศของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้ บริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่
สามารถตกลงที่ จ ะแก้ ไขเปลี่ย นแปลงสัญ ญา ให้ สอดคล้ อ งกับ ประกาศคาสั่ง ระเบี ย บ และข้ อ บัง คับดัง กล่าว ทั ้ง นี ้
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลให้ เป็ นการเพิ่มภาระหน้ าที่แก่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่
ประสงค์จะรับหน้ าที่ดงั กล่าวต่อไป ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าว
ให้ บริ ษัทจัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมาก ซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ จานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น เรี ยกร้ องให้ มีการเปลีย่ นแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึง่ ข้ อใดตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์เรื่ อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์จัดการ
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แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการตรวจพบหรื อปรากฏจากการตรวจสอบของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขดังกล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทรายภายใน 3 วันทาการ นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ได้ แก้ ไขเสร็ จสิ ้น ในกรณีที่ผ้ ดู ูแล
ผลประโยชน์ มิ ได้ ท าการแก้ ให้ ถูกต้ องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษั ทจัดการจะดาเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัว ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตอ่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ครบ
กาหนดเวลาให้ แก้ ไข เมื่อได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ ว บริ ษัทจัดการ
จะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมทันที เว้ นแต่มีเหตุจาเป็ นและสมควรสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาผ่อนผันหรื อกระทาการเป็ นอย่างอื่นได้
(6) ในกรณีที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์นาข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุน หรื อข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนไป
เปิ ดเผย หรื อใช้ ในทางที่ก่อหรื ออาจจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรื อก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เอง
บริ ษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่ งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ได้ ทังนี
้ ้ การบอกเลิกสัญญาจะต้ องบอกกล่าวให้ ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 15 วัน
(7) กรณีอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์
เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กาหนดให้ กองทุนต้ องมีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ดังนัน้ ใน
กรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์หมดหน้ าที่ลงตามข้ อ 6.2 “เงื่อนไขการเปลีย่ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ ” ผู้ดแู ลผลประโยชน์นนต้
ั ้ องทา
หน้ าที่ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์ จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สนิ และเอกสารทังหมดของกองทุ
้
นนัน้
ตลอดจนถึงการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นเพื่อให้ การโอนทรัพย์สินและเอกสารทังหลายเป็
้
นไปโดยเรี ยบร้ อยให้ แก่ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็ จสิ ้น และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทาหน้ าที่ได้ ทนั ทีเ ว้ นแต่บริ ษัทจัดการหรื อ ผู้มี
อานาจตามกฎหมายจะมีคาสัง่ เป็ นอย่างอื่น
6.3. สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สนิ กองทุนรวม :
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2242-3902-7
และ/ หรื อ ที่บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในประเทศต่างๆ หรื อ ที่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์อื่นที่บริ ษัทจัดการจะแต่งตังขึ
้ ้น

7. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สอบบัญชี :
นายอธิพงศ์ อธิ พงศ์สกุล หรื อนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรื อนายบรรจง พิชญประสาธน์ หรื อนายเทอดทอง เทพมังกร
หรื อนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรื อนายวิชยั รุจิตานนท์ หรื อนางสาวชมภูนชุ แซ่แต้ หรื อนายไกรสิทธิ์ ศิลปมลคงกุล
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล หรื อนายวิชยั รุจิตานนท์
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บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
100/72 ชันที
้ ่ 22 อาคารว่องวานิช บี ห้ องเลขที่ 100/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110
หรื อนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรื อนายเทอดทอง เทพมังกร หรื อนางสาวชมภูนชุ แซ่แต้ หรื อนายบรรจง พิชญประสาธน์
หรื อนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรื อนายไกรสิทธิ์ ศิลปมลคงกุล
บริ ษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
หรื อ บุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

8. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของนายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชื่อ : บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
ที่อยู่ : ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
www.uobam.co.th
หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับอนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

9.

ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้จัดจาหน่ าย :

ไม่มี

10. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน :
- จะระบุภายหลัง หมายเหตุ :
บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเพิ่มเติมหรื อยกเลิกการแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ในภายหลัง โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตัง้ หรื อยกเลิกการแต่งตัง้ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนให้ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ ในกรณี ของการแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืนดังกล่าวอาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ให้ ความเห็นชอบเพื่อทา
หน้ าที่เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื ้อคืนที่ได้ รับการแต่งตังจะต้
้ อง
ปฏิบตั ิงานได้ ภายใต้ ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ปฏิบตั ิหน้ าที่อยูก่ ่อนแล้ ว
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11. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของที่ปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี
หมายเหตุ :
บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังผู
้ ้ เชี่ยวชาญทางด้ านธุรกิจและการลงทุน ให้ เป็ นที่ปรึ กษาการลงทุนของบริ ษัทจัดการหรื อกองทุน
เพื่อให้ คาแนะนาในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนและการบริ หารจัดการกองทุน เพื่อให้ บริ หารจัดการกองทุนเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ที่ปรึกษาการลงทุนที่บริ ษัทจัดการอาจจะแต่งตังขึ
้ ้นดังกล่าวนันจะไม่
้
มี
อานาจควบคุมการดาเนินงานของบริ ษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื่อบริ ษัทจัดการแต่งตัง้ ที่ปรึกษาการลงทุนแล้ ว บริ ษัทจัดการ
จะดาเนินการแจ้ งชื่อที่ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวไปยังสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตอ่ ไป

12. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของที่ปรึกษากองทุน :
ไม่มี
หมายเหตุ :
บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังที
้ ่ปรึกษากองทุน อาทิเช่น ผู้เชี่ยวชาญด้ านธุรกิจและการลงทุน ผู้เชี่ยวชาญด้ านกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านการบริ หารความเสี่ยง เป็ นต้ น ให้ เป็ นที่ปรึ กษาของกองทุนตลอดจนให้ คาแนะนาในเรื่ องต่างๆ แก่กองทุน เพื่อให้ การ
บริ หารจัดการกองทุนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ที่ปรึ กษากองทุนที่บริ ษัทจัดการอาจจะแต่งตัง้
ขึ ้นดังกล่าวนัน้ จะไม่มีอานาจควบคุมการดาเนินงานของบริ ษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื่อบริ ษัทจัดการแต่งตังที
้ ่ปรึ กษา
กองทุนแล้ วบริ ษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ งชื่อที่ปรึ กษาดังกล่าวไปยังสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ตอ่ ไป

13. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
13.1. วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนและคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิ ด ไทย บาลานซ์ฟันด์” สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน และใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ จากบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อสาขา
ของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ระบุในหนังสือชี ้ชวน
13.2. วิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละรายจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนไม่ต่ากว่า 1,000 หน่วยในราคาหน่วยละ 10 บาท บวก
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนและใบคาสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนที่ซื ้อให้ แก่บริ ษัทจัดการ หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนตามที่ระบุในหนังสือชี ้ชวน
เอกสารการเปิ ดบัญชีกองทุนมีดงั นี ้
(1) กรณีบคุ คลธรรมดา
(1.1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ อง หรื อ
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(1.2) สาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อ
(1.3) สาเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะกรณีชาวต่างประเทศ)
(2) กรณีนิติบคุ คล
(2.1) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ซึง่ กรรมการผู้มีอานาจลงนามรับรองความถูกต้ อง
(2.2) สาเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(2.3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ อง
(2.4) หนังสือมอบอานาจกระทาการ สาหรับกรณีที่มีการมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นกระทาการแทนพร้ อมสาเนาบัตรประชาชน
ของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ อนึ่ง หากหนังสือมอบอานาจกระทาการเป็ นฉบับสาเนา ฉบับสาเนาดังกล่าวนัน้
จะต้ องลงนามรับรองโดยผู้มอบอานาจด้ วย
(2.5) บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
13.3. การรับชาระและการเก็บรักษาเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
(1) ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชาระเงินค่าซื ้อครัง้ เดียวเต็มจานวนที่สงั่ ซื ้อ โดยชาระเป็ นเงินสด เช็ค ดราฟต์ ตัว๋ แลกเงิน
ธนาคาร เช็คธนาคารหรื อคาสัง่ หักบัญชีธนาคาร ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับสานักงานของบริ ษัทจัดการ
หรื อสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่รับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ภายในวันเดียวกับวันที่สงั่ ซื ้อเท่านันโดยลงวั
้
นที่ตามวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีด คร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนาม “กองทุนเปิ ด ไทย บา
ลานซ์ฟันด์” และระบุที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สงั่ ซื ้อลงบนด้ านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อ
ผลประโยชน์ของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
(2) หลังจากที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ รับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน พร้ อมทังเงิ
้ นค่าซื ้อหน่วยลงทุน
จากผู้สงั่ ซื ้อแล้ ว บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะออกสาเนาใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อไว้
เป็ นหลักฐาน พร้ อมทังออกใบเสร็
้
จรับเงินและใบกากับภาษี (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ ตัว๋ แลกเงิน ธนาคาร หรื อเช็คธนาคาร ภายหลังกาหนดเวลารับฝาก เพื่อเรี ยก
เก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อแต่ละสาขาของผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืนที่สงั่ ซื ้อหรื อในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อเช็คธนาคารดังกล่าวไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ใน
วันที่สงั่ ซื ้อไม่ว่าด้ วยเหตุผลใด บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการที่สามารถ
เรี ยกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ วันสิ ้นทาการที่เรี ยกเก็บเงินได้ และในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ ตัว๋ แลก
เงินธนาคาร หรื อเช็คธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สงั่ ซื ้อ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับ
การขายหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อนัน้ และจะดาเนินการให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนนาส่งเช็ค ดราฟต์ ตัว๋ แลกเงิน
ธนาคาร หรื อเช็คธนาคารนันคื
้ นให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อภายในวันรุ่งขึ ้นนับจากวันที่ได้ รับเช็คหรื อดราฟต์นนคื
ั ้ นจากธนาคารผู้เรี ยกเก็บ
ทังนี
้ ้ ในการชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชาระค่าหน่วยลงทุนด้ วยเงินจนเต็มค่า จะหักลบกลบหนี ้
กับบริ ษัทจัดการไม่ได้ และผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนแล้ วจะ
เพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้
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(3) บริ ษัทจัดการจะนาเงินที่ได้ รับจากการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ ในบัญชีออมทรัพย์ในนาม “กองทุนเปิ ด ไทย บาลานซ์
ฟั นด์” ซึง่ ดอกผล (ถ้ ามี) ในช่วงดังกล่าวทังหมดจะน
้
าเข้ าเป็ นผลประโยชน์ของกองทุน
13.4. วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน การออกและส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก
(1) บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่สงั่ ซื ้อและได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จานวนแล้ ว ยกเว้ นในกรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลให้ จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่
จดทะเบียนไว้ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะจัดสรรสิทธิ การสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อโดยใช้ หลักการ “สัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อน” ตามวันที่ได้ รับคาสัง่ ซื ้อและเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จานวน ในกรณีที่มีการสัง่ ซื ้อพร้ อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่
ผู้สงั่ ซื ้อดังกล่าวตามสัดส่วนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ ให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ
(2) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่ า เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ ที่
จัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึก ข้ อมูลการซื ้อหน่วยลงทุนของผู้สงั่ ซื ้อ
ในสมุด ทะเบี ยนผู้ถื อหน่ว ยลงทุนแล้ ว เท่านัน้ โดยนายทะเบีย นจะออกและจัดส่งหนัง สือ รั บ รองสิทธิ ในหน่วยลงทุน /
ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี ให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทาการนับจากวันปิ ดการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก
13.5. การคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
(1) บริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนในกรณีที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้ แรกที่
ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อในกรณีที่บริ ษัทจัดการต้ องยุติโครงการเนื่องจากไม่สามารถ
จาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ประชาชนได้ ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
กาหนด ทังนี
้ ้ เว้ นแต่บริ ษัทจัดการจะได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้
ดาเนินโครงการต่อไปได้
(2) บริ ษัทจัดการจะดาเนินการจัดส่งเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนคืนพร้ อมดอกเบี ้ย (ถ้ ามี) เป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วัน นับจากวันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกหรื อวันที่ยตุ ิโครงการแล้ วแต่กรณี

14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั ง้ แรก :
ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
 บริ ษัทจัดการ

 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน

 Internet

 เคาน์เตอร์ ธนาคารพาณิชย์

 Telephone-Banking

 Internet Banking

 บริ การซื ้อผ่านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์

 บริ การการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
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14.1. วันเวลาทาการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
ทุกวันทาการ ระหว่ างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ ในหนังสือชีช้ วน)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทารายการซื ้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิ ดทาการธนาคารพาณิชย์ ทังนี
้ ้
การทารายการภายในเวลาที่กาหนดใด ให้ ถือเป็ นรายการของวันทาการนัน้ ทังนี
้ ้ การทารายการภายหลังเวลาที่กาหนด จะ
ถือเป็ นรายการของวันทาการถัดไป
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้ อมูล และเวลาการทารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่
บริ ษัทจัดการเป็ นหลักฐานอ้ างอิงเท่านัน้
อนึง่ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง/แก้ ไข/ขยาย/เพิ่ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรื อ หยุด/เลื่อนการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายคืน/
สับเปลี่ยน และ/หรื อการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนล่วงหน้ าเป็ นการชั่วคราว/ถาวร ซึ่งหากเป็ นกรณีที่บริ ษัทจัดการ
ทราบหรื อรู้ เหตุล่วงหน้ า บริ ษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ูถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนมีการปรั บเปลี่ย น
อย่างไรก็ดี หากเป็ นกรณีไม่ทราบล่วงหน้ า อาทิเช่น เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรื อเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง หรื อสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็ วที่สดุ
โดยประกาศไว้ ณ สถานที่ทาการของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
14.2. วิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน
14.2.1 การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน และ/หรื อบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ จะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุน และ/หรื อ
บัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยต้ องมีเอกสารตามข้ อ 14.6 “เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี ” แนบ และจะต้ องกรอก
รายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และใบคาขอใช้ บริ การอื่นๆ ให้ ครบถ้ วนชัดเจน
14.2.2 มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
- ไม่กาหนด ทังนี
้ ้ การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้เป็ นครัง้ แรก ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อเป็ นมูลค่าไม่ต่ากว่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) หรื อตามที่บริ ษัท

จัดการกาหนดเป็ นอย่างอื่น
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะลดหย่อน หรื อยกเว้ นมูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรก โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจ
ของบริ ษัทจัดการ โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ ณ สถานที่ทาการของ
บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
(1) ราคาขายหน่วยลงทุน
ราคาขายหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการขายหน่วยลงทุน
บวกด้ วย ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (Subscription Spread) (ถ้ ามี)
บวกด้ วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) (ถ้ ามี)
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การกาหนดราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหลังจากที่มีการปิ ดการเสนอขายครัง้ แรกไปแล้ ว บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน
ณ สิ ้นวันทาการขายหน่วยลงทุน เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายและจานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ซู ื ้อจะได้ รับ ซึ่งจะเป็ น
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุนที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(2) วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวน ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ และ/หรื อ
ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน และ/หรื อเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ โดยผ่านบริ ษัทจัดการ
หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ (www.uobam.co.th) หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ตามวันและเวลาทาการ
ของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด
14.2.3 การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที่บริ ษัทจัดการกาหนด
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อสานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(ถ้ ามี) สาหรับมูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อ และจานวนเงินสูงสุดต่อครัง้ ในการสัง่ ซื ้อหน่ว ยลงทุน ให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ใน
หนังสือชี ้ชวน และ/หรื อคูม่ ือการใช้ บริ การของแต่ละระบบ และ/หรื อตามที่บริ ษัทจัดการประกาศกาหนดเพิ่มเติม ทังนี
้ ้ การ
ทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถติดต่อด้ วยตนเองได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อทางไปรษณีย์ หรื อเครื่ องโทรสาร หรื อวิธีอื่น
ใด ที่บริ ษัทจัดการประกาศกาหนด อาทิเช่น
- ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรื อ
- ชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารพาณิชย์ และ
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้ แก่ เทเลโฟนแบงก์ กิง้ (Telephone Banking) และอินเทอร์ เน็ตแบงก์ กิง้
(Internet Banking) หรื อ
- บริ การการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) หรื อ
- บริ การซื ้อผ่านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์
ซึง่ วิธีการหรื อช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการอาจเปิ ด และ/หรื อไม่เปิ ดให้ บริ การครบทุก
ช่องทาง ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ่มเติม และขอคูม่ ือการใช้ บริ การของแต่ละระบบได้ ที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ
สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถศึกษา
รายละเอียด ข้ อกาหนด และเงื่อนไขต่างๆ ของแต่ละระบบได้ จากคู่มือการใช้ บริ การ และ/หรื อที่บริ ษัทจัดการได้ ประกาศ
เพิ่มเติม เช่น ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ต้องการใช้ บริ การในแต่ละระบบ จะต้ องเคยเปิ ดบัญชีกองทุนหรื อบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
มาก่อน และ/หรื อได้ รับอนุมตั ิการขอใช้ บริ การ และ/หรื อการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็ นต้ น
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ ไข เพิ่มเติม หยุดการให้ บริ การ และ/หรื อปรับลด วิธีการหรื อช่องทางดังกล่าว ซึง่
จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
ให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนวันเริ่ ม / หยุดการให้ บริ การ ทังนี
้ ้ จะติดประกาศ ณ สถานที่ทาการ
ของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
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14.3 การรับชาระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
14.3.1 ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(ถ้ ามี) หรื อชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งสามารถชาระผ่าน 2 ช่องทางหลัก
คือ ผ่านเคาน์ เตอร์ ธนาคารพาณิ ชย์ และผ่านช่ องทางอิเล็กทรอนิ กส์ ของธนาคาร ได้ แก่ เทเลโฟนแบงก์ กิ ง้ (Telephone
Banking) และอินเทอร์ เน็ตแบงก์กิ ้ง (Internet Banking) หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการประกาศกาหนด โดยวิธีการให้ เป็ นไป
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในคูม่ ือการใช้ บริ การ
14.3.2 ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชาระเงินค่าซื ้อครัง้ เดียวเต็มจานวนที่สงั่ ซื ้อ โดยชาระเป็ นเงินสด เช็ค ดราฟต์ คาสัง่ หัก
บัญชีธนาคาร ชาระผ่านบัตรเครดิต หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่ตามวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีด
คร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้ เพื่อการนี ้ โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ของผู้สงั่ ซื ้อลงบนด้ านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
14.3.3 ในการชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อหน่ วยลงทุนจะต้ องชาระค่าหน่วยลงทุนด้ วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบ
ลบหนี ้กับบริ ษัทจัดการไม่ได้ เว้ นแต่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึง่ เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอื่นที่บริ ษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการหรื อกองทุนรวมเดียวกัน บริ ษัทจัดการอาจดาเนินการให้ มีการหักกลบลบ
กันก็ได้
14.3.4 ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด เช่น
- เช็ค ดราฟต์ หรื อผ่านบัตรเครดิต บริ ษัทจัดการจะถือว่าวันที่ระบุในใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อวันที่บริ ษัทจัดการ
ได้ รับรายงานการซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) เป็ นวันที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดย
บริ ษัทจัดการจะต้ องทราบผลการเรี ยกเก็บเงินได้ ตามระยะเวลาที่กาหนด
ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรื อการชาระผ่านบัตรเครดิตดังกล่าวไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ตามระยะเวลาที่กาหนด บริ ษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะระงับ และ/หรื อยกเลิก และ/หรื อเลือ่ นวันสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไปเป็ นวันเดียวกันกับวันที่เรี ยกเก็บเงินได้
- กรณีสงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนเปิ ด ภายใต้ การบริ หารจัดการ (กองทุนต้ นทาง)
มาเข้ ากองทุนเปิ ด ไทย บาลานซ์ฟันด์ (กองทุนปลายทาง) (กรณีเปิ ดให้ บริ การ) บริ ษัทจัดการจะถือว่าวันที่ระบุในใบคาสัง่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเป็ นวันที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และบริ ษัทจัดการจะนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนต้ นทางมา
ชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดนี ้ ภายใน 2 วันทาการนับแต่วนั ที่ที่ระบุในใบคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
14.3.5 บริ ษัทจัดการจะนาเงินที่ได้ รับจากการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ ในบัญชีเงินฝากที่บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้ เพื่อ
การนี ้ ซึง่ ดอกผล (ถ้ ามี) ในช่วงดังกล่าวทังหมดจะน
้
าเข้ าเป็ นผลประโยชน์ของกองทุน
14.4. การจัดสรรหน่วยลงทุน
14.4.1 การเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วจะทาในวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนจานวนนัน้
โดยบริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ผ้ สู งั่ ซือ้ หน่วยลงทุนตามที่สงั่ ซื ้อ และได้ ชาระเงิ นค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มตาม
จานวนแล้ ว
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อนึง่ ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุไว้ ในใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริ ษัทจัดการได้ รับชาระบริ ษัทจัดการจะ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ ตามจานวนเงินที่ได้ รับชาระเป็ นเกณฑ์
ยกเว้ น :- ในกรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทาให้ จานวนหน่วยลงทุนของกองทุน เกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนของโครงการ
จัดการกองทุนที่ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีดงั กล่าวบริ ษัทจัดการ
จะจัดสรรตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ ให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ โดยบริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่
ผู้สงั่ ซื ้อโดยใช้ หลักการ “สัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อน” ตามวันที่ได้ รับการสัง่ ซื ้อและเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวน ในกรณีที่มี
การสัง่ ซื ้อในวันเดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริ ษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุน
ที่สงั่ ซื ้อให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ
14.4.2 ในกรณีที่บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรื อของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรื อชื่อเสียงหรื อ ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัท จัด การ บริ ษัทจัด การสงวนสิท ธิ ที่จ ะจัดสรรหรื อ ไม่จ ัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยทราบล่วงหน้ า
14.4.3 ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุไว้ ในใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริ ษัทจัดการได้ รับชาระจากผู้ซื ้อ
หน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ตามจานวนเงินที่ได้ รับชาระเป็ นเกณฑ์
14.4.4 สิท ธิ ข องผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน จะเกิ ด ขึน้ หลัง จากนายทะเบีย นหน่ว ยลงทุน ได้ บัน ทึก ข้ อ มูลการซื อ้ หน่ว ยลงทุน
ของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
14.5 การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี ้ยเป็ นเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่าย เฉพาะผู้สงั่ ซื ้อ
ให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ทาการขายหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนของเงินค่าซื ้อหน่วย ลงทุน อนึ่ง สาหรับดอกเบีย้
และหรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิ ดขึน้ จากเงินที่ได้ รับจากการสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุน (ถ้ ามี) บริ ษัทจัดการจะนารวมเข้ าเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุน
14.6. เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีมีดงั นี ้ เว้ นแต่บริ ษัทจัดการยินยอมผ่อนผันให้ เป็ นกรณีไป : (บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การพิจารณาจากเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมหรื อทดแทนตามที่เห็นสมควร)
14.6.1 กรณีบคุ คลธรรมดา
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
(2) สาเนาหนังสือเดินทาง พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง (เฉพาะกรณีบคุ คลต่างด้ าว)
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(3) สาเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อและเลขที่บญ
ั ชี พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม/ทดแทน
14.6.2 กรณีนิติบคุ คล
(1) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนาม
(2) สาเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับของบริ ษัท สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากร พร้ อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนาม
(3) สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) ในกรณีบริ ษัทจากัด หรื อหลักฐานอื่นที่แสดงรายชื่อผู้เป็ นหุ้นส่วนหรื อผู้เป็ น
เจ้ าของนิติบคุ คล ทังนี
้ ้ ตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนาม
(4) ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และเงื่อนไขการลงนาม
(5) สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
(6) สาเนาหนังสือรับรองของบริ ษัท หนังสือมอบอานาจ ประกาศ คาสัง่ ระเบียบภายใน หรื อเอกสารหลักฐานในการ
แต่งตังบุ
้ คคลผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลนันๆ
้ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนาม
(7) สาเนาหนังสือมอบอานาจกระทาการ สาหรับกรณีที่มีการมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นกระทาการแทน พร้ อมสาเนาบัตรประชาชน
ผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ อนึง่ หากหนังสือมอบอานาจเป็ นฉบับสาเนา ฉบับสาเนาดังกล่าวจะต้ องลงนามรับรอง
โดยผู้มอบอานาจด้ วย
(8) สาเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อและเลขที่บญ
ั ชี พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนาม
หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติม
14.6.3 กรณี เป็ นบุคคล และ/หรื อนิติบุค คลประเภทอื่น ๆ เช่น คณะบุ คคล ห้ างหุ้นส่วนไม่จดทะเบีย นนิติบุคคลที่ มี
กฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น หรื อองค์กรอิสระ ฯลฯ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารอื่นใดเพิ่มเติม /ทดแทน ตามที่
เห็นสมควร
14.7 เงื่อนไขการซื ้อหน่วยลงทุน
14.7.1 บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทาการศึกษา และยิ นดีที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ใน
โครงการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนแล้ ว
14.7.2 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และ/หรื อแก้ ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้ อมูล หรื อ
รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่ง
เอกสาร ข้ อมูล หรื อรายงานต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ หรื อ การจัดส่งข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็ นต้ น และ/หรื อจัดส่งให้ ในรู ปแบบข้ อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น หรื อวิธีการอื่นใดตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความจานงไว้ แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ สาหรับหนังสือ
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รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้ รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อวิธีการอื่นใด ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความ
จานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึง่ กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความจานงในการรับเอกสาร ข้ อมูล หรื อรายงานต่างๆ เกี่ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธี
หนึง่ ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะจัดส่งเอกสาร ข้ อมูล หรื อรายต่างๆ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ได้ แสดงความ
จานงไว้ เท่านัน้ จนกว่าจะมีคาสัง่ เปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่น ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ รับข้ อมูล
เกี่ยวกับกองทุนครบถ้ วน ตามวิธีหรื อช่องทางที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความจานงไว้ กบั บริ ษัทจัดการ
14.7.3 ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนแล้ ว จะเพิก
ถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อขอคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั ิจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณี
พิเศษ
14.7.4 ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื่ องของข้ อกาหนด กฎระเบียบ และ
ภาษี ตา่ งๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
14.7.5 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธหรื อระงับ การสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อการโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ US
Person
14.7.6 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธ และ/หรื อระงับการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ทังหมดหรื
้
อบางส่วน และ/หรื อ
ปฏิเสธที่จะให้ คาแนะนาการลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ :(1) กรณี ที่ก ารสัง่ ซื อ้ หน่ว ยลงทุน ของผู้ถื อ หน่ว ยรายใดรายหนึ่ง อาจมีผ ลทาให้ ผ้ ูสัง่ ซื อ้ หน่ว ยลงทุน รายนัน้ ๆ ถื อ
หน่วยลงทุน มากกว่าร้ อยละ 5.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
(2) กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทาให้ จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนเงินทุนของโครงการตาม
ที่ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความ
เป็ นจริ ง และ/หรื อไม่ครบถ้ วน
(4) กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความ
เป็ นจริ ง และ/หรื อไม่ครบถ้ วนทังตามข้
้
อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อตามข้ อกาหนดของบริ ษัทจัดการ
อาทิเช่น ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ ข้ อมูลหรื อให้ ข้อมูลที่ไม่ครบถ้ วน เพื่อประกอบการให้ คาแนะนาที่สอดรับกับ
ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม และ/หรื อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนประสงค์จะลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับ
ความเสีย่ งที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้ คายืนยันรับทราบถึงระดับความเสี่ยงที่
เพิ่มขึ ้นจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว และ/หรื อกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ นาส่งเอกสารหลักฐานประกอบการซื ้อ
หน่วยตามที่กาหนด เป็ นต้ น
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(5) กรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพัน
กับผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับการฟอกเงินหรื อการ
ก่อการร้ าย หรื ออยูร่ ะหว่างถูกกล่าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้ องสงสัย/ถูกดาเนินคดี และ/หรื อ เป็ นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชี
รายชื่อผู้กระทาผิด (Black List) จากเจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อเจ้ าหน้ าที่ขององค์กรกากับดูแลที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องดังกล่าว
(6) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามข้ อ 18 “การเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วย ลงทุน ” ข้ อ
19 “การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อ คาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ” ข้ อ 20 “การหยุดรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน” หรื อ ข้ อ 24 “วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง”
(7) บริ ษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อ และ/หรื อการจัดสรรหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริ ษัทจัดการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์โดยรวมต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อกรณีที่การสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนอาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทุนหรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการรักษา
ผลประโยชน์โดยรวมของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ ชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริ ษัทจัดการ
เป็ นหลัก
(8) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อ และ/หรื อการจัดสรรหน่วยลงทุนทังหมดทุ
้
กรายการและยกเลิกการ
ขายหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครั ง้ แรกนีห้ ากคาดการณ์ ได้ ว่า การจัดตัง้ และ/หรื อการลงทุนของกองทุน ณ
ขณะนันๆ
้ ไม่เหมาะสม และ/หรื อไม่เป็ นประโยชน์โดยรวมต่อนักลงทุน โดยบริ ษัทจัดการอาจยกเลิกการจัดตังกองทุ
้
นและ
คืนเงินค่าจองซื ้อให้ กบั นักลงทุนโดยเร็ ว
14.7.7 กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดมีจานวนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที่ซื ้อ
หน่วยลงทุนเกิ นข้ อจ ากัดการถื อหน่วยลงทุน เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุนว่าด้ วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
เงื่อนไขอื่น :
เงื่อนไขอื่นๆ ของข้ อ 14 “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก”
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ ไข และ/หรื อเพิ่มเติมข้ อ 14 “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก” ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการกาหนด และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่า
เป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนวันเริ่ มให้ บริ การ โดย
จะติดประกาศ ณ สถานที่ทาการของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ การปรับปรุ ง แก้ ไข และ/หรื อ
เพิ่มเติมดังกล่าวจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

15. การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน :
15.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- ใบหน่วยลงทุน
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- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
- รูปแบบอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกาหนด
ทังนี
้ ้การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในข้ อ 15.2
15.2 เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ
บริ ษัทจัดการจะใช้ ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริ ษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ เป็ นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้ นแต่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอ
และ/หรื อ บริ ษัทจัดการเห็นสมควรให้ มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรู ปแบบอื่นเพิ่มเติมได้ โดยจะดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
15.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) เมื่อสิ ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ งชื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ รับการ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน เพื่อ
จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทาการ นับตังแต่
้ วนั ทาการถัดจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้ แรก หรื อภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ที่คานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ทังนี
้ ้ เอกสารหลักฐานต่างๆจะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรื อให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
เป็ นผู้มอบให้ แล้ วแต่กรณี
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่ วมกัน บริ ษัทจัดการจะจดแจ้ งชื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านันเป็
้ นผู้ถือหน่วยลงทุนร่ วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็ นผู้รับเงินที่ได้ จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อ
เงินปั นผล (ถ้ ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อตามเงื่อนไขการลงนามในคาขอเปิ ดบัญชีหน่วยลงทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิใน
ฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสาคัญของกองทุน
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครัง้ ที่มีการสัง่ ซื ้อและ/หรื อ
ขายคืนหน่วยลงทุน ดังนันบริ
้ ษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และ
ในหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุนที่สง่ ให้ ผ้ ถู ือหน่ว ยลงทุนฉบับล่าสุดเป็ นรายการที่เป็ นปั จจุบนั และถูกต้ อง พร้ อมทัง้
ดาเนินการให้ มีการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นการยืนยันจานวนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ที่คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(3) หากปรากฏข้ อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องทาการทักท้ วงข้ อผิดพลาดภายใน 7
วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ได้ รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
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15.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาเนินการบันทึกชื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) นายทะเบียนจะออกสมุดบัญชี แสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุน ไว้ เป็ นหลักฐานเพื่อยืนยันการทา
รายการซื ้อหรื อขายคืนหรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็ นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้
ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ ดาเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนของท่าน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิท ธิ ใ นการออกสมุด บัญ ชี แ สดงสิท ธิ ใ นหน่ว ยลงทุนให้ กับ ผู้ถื อหน่ว ยลงทุนเฉพาะกลุ่ม ก่อ น โดยบริ ษั ทจัดการจะท า
จดหมายแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ ก่อนที่บริ ษัทจัดการเริ่ มให้ บริ การสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ าที่ที่จะต้ องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืนของท่านบันทึกรายการซื ้อขายหน่วยลงทุนให้ เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนาสมุดบั ญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้ เป็ นปั จจุบนั ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้ เป็ นปั จจุบนั ให้ ถือเอาข้ อมูลที่บนั ทึกไว้ ใน
ระบบนายทะเบียนเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
(4) ผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไข
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจมอบหมายให้ บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลหรื อผู้สนั บสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอื่น
สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริ ษัทจัดการจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงาน
ของบริ ษัทจัดการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันทาการ โดยไม่ถือเป็ นการแก้ ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็ นการดาเนินการที่ผิดไป
จากรายละเอียดโครงการ
15.2.3 ใบหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอให้
บริ ษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อนาไปใช้ หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรื อกรณีพิเศษอื่นๆ ทังนี
้ ้
ในการออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทาเมื่อบริ ษัทจัดการเห็นสมควรเท่านัน้ โดยมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคาขอให้ ออกใบหน่วยลงทุน ซึง่ ขอรับได้ จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ข) ยื่นใบคาขอให้ ออกใบหน่วยลงทุน พร้ อมชาระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทจัดการจะดาเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้ กับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตามจานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกรอกในใบคาขอ สาหรับกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกรอกจานวนหน่วยลงทุนใน
ใบคาขอมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่า ผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ออกใบหน่วยลงทุนสาหรับหน่วยลงทุนจานวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนัน้
กองทุนเปิ ด ไทย บาลานซ์ฟันด์

36

(ง) ใบหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการออกให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดซึ่งจะ
ระบุชื่ อผู้ถื อหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้ องมี ลายมื อชื่ อกรรมการผู้มี อ านาจลงนามผูกพันบริ ษั ทจัดการและ
ประทับตราสาคัญ หรื อลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรื อใช้ เครื่ องจั กรประทับ หรื อโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ ทาได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้ องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจานวนดังกล่าว จะต้ องนาใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่
บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนเข้ าระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้
15.2.4 นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึ่งได้ รับการปรับปรุ ง
รายการให้ เป็ นปั จจุบนั ณ วันทาการสุดท้ ายของทุกไตรมาสตามปี ปฏิทินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันดังกล่าว
ในกรณีที่บญ
ั ชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมลู ค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนนไม่
ั ้ มีการติดต่อใช้ บริ การเป็ นเวลานาน
ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดบัญชีดงั กล่าวโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่ว่า
ด้ วยเหตุผลใดๆ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อ
หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เช่นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรื อรู ปแบบ
ที่มีการเปลีย่ นแปลง แก้ ไข หรื อเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยผู้สงั่ ซื ้อ
หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้ องขอเปลีย่ นรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการกาหนด และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลง หรื อเพิ่มเติมรู ปแบบและ/หรื อเงื่อนไขใน
การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุ น
รวม และไม่ถือว่าเป็ นการดาเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

16. การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
16.1 ช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
 บริ ษัทจัดการ



ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน

 Internet



บริ การขายผ่านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์

 บริ การการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
16.2 วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน : รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
รายละเอียดวิธีการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
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16.2.1 การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรายละเอียดในใบคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ให้ ครบถ้ วนชัดเจน
16.2.2 มูลค่าขันต
้ ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน
ไม่กาหนด
16.2.3 ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน =

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

หักด้ วย ส่วนต่างค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ ามี)
หักด้ วย ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน(Back-end Fee) (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการที่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคารับซื ้อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ต้ องเป็ นมูลค่าและราคาที่ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
16.2.4 การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที่บริ ษัทจัดการกาหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคาสัง่ ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ
หรื อสานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) สาหรับมูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน และจานวนเงิน
สูงสุดต่อครัง้ ในการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน และ/หรื อคู่มือการใช้ บริ การของแต่ละ
ระบบ และ/หรื อตามที่บริ ษัทจัดการประกาศกาหนดเพิ่มเติม ทังนี
้ ้ การทารายการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อด้ วยตนเองได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อส่งคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริ ษัทจัดการผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อทางไปรษณีย์ หรื อเครื่ องโทรสาร หรื อวิธีอื่นใด ที่บริ ษัทจัดการประกาศกาหนด
นอกจากช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทจัดการยังเปิ ดให้ มีช่องทางอื่นๆ อาทิเช่น
-

ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรื อ

-

บริ การการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) หรื อ

-

บริ การขายผ่านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์

ซึ่งวิธีการหรื อช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษั ทจัดการอาจเปิ ด และ/หรื อไม่เปิ ดให้ บริ การครบทุก
ช่องทาง ผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ่มเติม และขอคุ่มือการใช้ บริ การของแต่ละระบบได้ ที่บริ ษัทจัดการ และ/
หรื อสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนสามารถ
ศึกษารายละเอียด ข้ อกาหนด และเงื่อนไขต่างๆ ของแต่ละระบบได้ จากคูม่ ือการใช้ บริ การ และ/หรื อที่บริ ษัทได้ ประกาศเพิ่มเติม
เช่น ผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนที่ต้องการใช้ บริ การในแต่ละระบบ จะต้ องเคยเปิ ดบัญชีกองทุนหรื อบัญชีผ้ ถู ือหน่วย ลงทุน
มาก่อน และ/หรื อได้ รับอนุมตั ิการขอใช้ บริ การ และ/หรื อการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็ นต้ น
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ ไข เพิ่มเติม หยุดการให้ บริ การ และ/หรื อปรับลด วิธีการหรื อช่องทางดังกล่าว ซึง่
จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
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ให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนวันเริ่ ม / หยุดการให้ บริ การ ทังนี
้ ้ จะติดประกาศ ณ สถานที่ทาการ
ของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
16.3 ระยะเวลาในการรับซื ้อคืน
ทุกวันทาการ ระหว่ างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ ในหนังสือชีช้ วน)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทารายการซื ้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิ ดทาการธนาคารพาณิชย์ ทังนี
้ ้
การทารายการภายในเวลาที่กาหนดใด ให้ ถือเป็ นรายการของวันทาการนัน้ ทังนี
้ ้ การทารายการภายหลังเวลาที่กาหนด จะ
ถือเป็ นรายการของวันทาการถัดไป
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้ อมูล และเวลาการทารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักฐานที่ปรากฏอยู่ ที่
บริ ษัทจัดการเป็ นหลักฐานอ้ างอิงเท่านัน้
อนึ่ง บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง/แก้ ไข/ขยาย/เพิ่ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรื อ หยุด/เลื่อนการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขาย
คืน/ สับเปลีย่ น และ/หรื อการส่งคาสัง่ ซื ้อ/ขายคืน/สับเปลีย่ นล่วงหน้ าเป็ นการชัว่ คราว/ถาวร ซึง่ หากเป็ นกรณีที่บริ ษัทจัดการ
ทราบหรื อรู้ เหตุล่วงหน้ า บริ ษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ูถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนมีการปรั บเปลี่ย น
อย่างไรก็ดี หากเป็ นกรณีไม่ทราบล่วงหน้ า อาทิเช่น เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรื อเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง หรื อสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ู ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็ วที่สดุ
โดยประกาศไว้ ณ สถานที่ทาการของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
16.4 การขายคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถอื หน่ วยลงทุนไม่ ต้องแจ้ งล่ วงหน้ า
ทังนี
้ ้ ให้ ดเู งื่อนไขในข้ อ 16.3 ประกอบ
16.5 การชาระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
16.5.1 บริ ษัทจัดการจะดาเนินการหรื อมอบหมายให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อจ่ายเป็ นเช็ค
ขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรื อนาส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ทังนี
้ ้ ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ไว้
16.5.2 สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูล
การสัง่ ซื ้อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
16.5.3 บริ ษัทจัดการจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืน ในวันทาการถัดจากวันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้
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16.6 เงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
16.6.1 บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทาการศึกษา และยินดีจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ใน
โครงการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนนี ้แล้ ว
16.6.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาจะต้ องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
บัตรข้ าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ถือหน่วยลงทุนต่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
หรื อสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน สาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้ องแสดงเอกสารสาคัญที่
แสดงถึงการทานิติกรรมในนามของนิติบคุ คลนันด้
้ วย เช่น หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ หนังสือมอบอานาจกระทาการ
และหนังสือบริ คณห์สนธิของนิติบคุ คลนัน้ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้ เอกสารหลักฐานอื่นๆ ได้
ตามที่เห็นสมควร
16.6.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นแสดงความจานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อส่งคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน จะทา
การยกเลิกหรื อเปลีย่ นแปลงไม่ได้ ทังนี
้ ้ เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
16.6.4 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุนและ/หรื อจานวนเงินที่ต้องการขายคืนในใบคาสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนและ/หรื อจานวนเงินที่ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริ ษัทจัดการจะ
ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏตามที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
16.6.5 เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่ องโทรสารของผู้สงั่ ขายคืนสามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทารายการ
ได้ เท่านัน้ บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริ ษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทารายการที่สมบูรณ์และ
อ้ างอิงได้
16.6.6 กรณีเปลี่ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรื อหยุดรับคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อปรับปรุ งแก้ ไขเพิ่มเติมการรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจทาการขยาย หรื อลดระยะเวลาในการรับคาสัง่ ซื ้อคืน /ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อระยะเวลาการส่ง
คาสัง่ ล่วงหน้ าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่บริ ษัทจัดการแต่งตังได้
้ ทาการขยาย หรื อลด
ระยะเวลาในการทาการให้ แตกต่างไปจากวัน เวลาทาการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรื อหากธนาคารพาณิชย์ได้
ทาการขยาย หรื อลดระยะเวลาในการทาการให้ แ ตกต่า งไปจากวัน เวลาท าการตามปกติ หรื อ หากมี การปรั บ ปรุ ง /
เปลีย่ นแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็ นต้ น
16.6.7 กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรื อชะลอการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีที่เอกสารหลักฐานการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้ วน
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(2) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ทาการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้ นาส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ เปิ ดบัญชีจนครบถ้ วน
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้ องนาส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้ วนก่อนจึงจะทาการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีการเปลีย่ นแปลงข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริ งใด ๆ และยังมิได้ ทาการแจ้ งการเปลี่ยนแปลง และ/หรื อ
นาส่งเอกสารหลักฐานการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ให้ บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(4) กรณีที่มีคาสัง่ จากหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย มีคาสัง่ ให้ ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
16.6.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรื อบริ ษัทจัดการได้ ออกไว้ ให้ ตามข้ อ 15 “การออก
และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจานวนดังกล่าวจะต้ องนาใบหน่วยลงทุนมาส่ง
มอบคืนแก่บริ ษัทจัดการเพื่อให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนทาการโอนหน่วยลงทุนนันเข้
้ าระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Scripless)
ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
เงื่อนไขอื่น :
เงื่อนไขอื่น ๆ ของข้ อ 16 “การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน”
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุ ง แก้ ไข และ/หรื อเพิ่มเติมข้ อ 16 “การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการกาหนด และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไข
โครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนวันเริ่ มให้ บริ การ โดยจะติดประกาศ
ณ สถานที่ทาการของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ การปรับปรุ ง แก้ ไข และ/หรื อเพิ่มเติม
ดังกล่าวจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

17. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
ช่องทางการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน :


บริ ษัทจัดการ



ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน



Internet



บริ การการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ



บริ การสับเปลีย่ นผ่านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Regular Saving Plan)

17.1 เงื่อนไขการสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึง่ (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพือ่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดอีกกองทุนหนึง่ (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการและ/หรื อหนังสือชี ้ชวน
โดยบริ ษัทจัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้ หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ขาออกจาก
กองทุนเปิ ดต้ นทาง (ถ้ ามี) ไปชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง โดยเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุ นดังกล่าวนี ้จะถูก
หักค่าธรรมเนียมในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนขาเข้ าของกองทุนเปิ ดปลายทางไว้ ด้วย (ถ้ ามี)
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ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดที่อยู่ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ โดย
จะต้ องเป็ นกองทุนเปิ ดที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ช้ วนว่า สามารถทาการสับเปลี่ยนการถื อหน่วยลงทุนได้ เท่านัน้ ทัง้ นี ้ การ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไปมาระหว่างกองทุนเปิ ดต่างๆ นัน้ จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนด้ วย
ทังนี
้ ้ ในการทารายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุนสามารถทารายการสับเปลี่ยนได้ เฉพาะกรณีเป็ นการ
ทารายการภายใต้ ผ้ ถู ือหน่วยบุคคลเดียวภายใต้ หมายเลขผู้ถือหน่วยเดียวกันเท่านัน้ บริ ษัทจัดการไม่อนุญาติให้ มีการ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนข้ ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่จะได้ รับการพิจารณาจากบริ ษัทจัดการเป็ นรายกรณี
อนึ่ง ในการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทาการเปิ ดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ
บริ ษัทจัดการนันอาจมี
้
กรณีที่ไม่สามารถทารายการสับเปลี่ยนได้ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ระบบงานของตัวแทนที่ทาการเปิ ดบัญชี
ของผู้ถือหน่วยเป็ นสาคัญ
เงื่อนไขอื่น ๆ
(1) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสัง่ สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว หรื อถาวรก็ได้ ในกรณีที่
บริ ษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรับคาสัง่ สับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์สงู สุด หรื อมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุนเปิ ด
และผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะปิ ดประกาศเรื่ องดังกล่าวไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่ทาการของบริ ษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วัน
(2) สาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ทารายการสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุนมาจากกองทุนเปิ ดต้ นทางในวันทาการก่อนหน้ า
จะสามารถขายคื นหน่วยลงทุน ของกองทุนนีซ้ ึ่งเป็ นกองทุน เปิ ดปลายทางได้ เมื่ อ กองทุน เปิ ดปลายทางได้ รับ เงิ นค่า
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทางเรี ยบร้ อยแล้ ว
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สงั่ สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนัน้
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ ทารายการจนเสร็ จสิ ้นสมบูรณ์แล้ ว ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
(4) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยนในใบคาสัง่ สับเปลี่ยนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุน
หรื อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดต้ นทาง ที่ป รากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการ
จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนัน้
(5) บริ ษัทจัดการ หรื อนายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดต้ นทางในวันทาการถัดจากวันที่รายการ
สับเปลีย่ นนันเสร็
้ จสมบูรณ์แล้ ว
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุนเมื่อรายการสับเปลี่ยนสมบูรณ์แล้ ว ภายใน 4 วันทาการ
นับแต่วนั ทาการถัดจากวันที่สบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน
17.2 วันเวลาทาการสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทาการสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้
เป็ นวันและเวลาเดียวกันกับการส่งคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวน
ของทังกองทุ
้
นเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง และ/หรื อเงื่อนไข หรื อหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทจัดการกาหนด
17.3 การกาหนดราคาขายหน่วยลงทุน กรณีสบั เปลีย่ นการถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ด ไทย บาลานซ์ฟันด์

42

ในการสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณเมื่อสิ ้นวันทาการสับเปลีย่ นจะกาหนด
ราคาขายและราคารับซื ้อ ดังนี ้
(1) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทาง
การก าหนดราคารั บซื อ้ คื นหน่ วยลงทุนจะใช้ มูลค่ าหน่ วยลงทุนของวันท าการสับเปลี่ ยนการถื อหน่ วยลงทุน หักด้ วย
ค่าธรรมเนียม (ถ้ ามี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง
การคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้ า
วันที่บริ ษัทจัดการถือว่าได้ รับเงินจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง บวกด้ วยค่าธรรมเนียม (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายและราคารับซื ้อในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนข้ างต้ นจะต้ องได้ รับการ
รับรองจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
17.4 วิธีการสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุน
วิธีหรื อช่องทางการสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุนให้ ใช้ วิธีหรื อช่องทางเดียวกันกับการส่งคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของทังกองทุ
้
นเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง และ/หรื อเงื่อนไขหรื อ
หลักเกณฑ์ที่บริ ษัทจัดการกาหนด
17.5 การคืนเงินค่าสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในข้ อ 13.5 “การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน” และข้ อ 14.5 “การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน”
เงื่อนไขอื่น :
เงื่อนไขอื่นๆ ของข้ อ 17 “การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน”
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรื อระงับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทังหมดหรื
้
อบางส่วน และ/หรื อปฏิเสธที่
จะให้ คาแนะนาการลงทุนในกรณีที่เอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ ง และ/หรื อไม่ครบถ้ วนทังตามข้
้
อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ
ตามข้ อ ก าหนดของบริ ษั ท จัด การ อาทิ เ ช่ น ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ปฏิ เ สธที่ จ ะให้ ข้ อ มูล หรื อ ให้ ข้ อ มูล ที่ ไ ม่ ค รบถ้ วน เพื่ อ
ประกอบการให้ คาแนะนาที่สอดรับกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไปลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่ยินยอม/ไม่ให้ คายืนยันรับทราบถึง ระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ ้นจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว และ/หรื อกรณีที่ผ้ ถู ื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้ นาส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามที่กาหนด เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปรับปรุ ง แก้ ไข และ/หรื อเพิ่มเติม ข้ อ 17 “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ” ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการกาหนด และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่า
เป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนวันเริ่ มให้ บริ การ โดย
จะติดประกาศ ณ สถานที่ทาการของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ การปรับปรุง แก้ ไข และ/หรื อเพิ่มเติมดังกล่าวจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
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18. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการอาจเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการยังไม่ได้ ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ ได้ รับรอง
ข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องนันต่
้ าง
จากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตั ้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตราตั ้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) มีค าสัง่ ขายคื นหน่วยลงทุนในช่ วงระยะเวลาที่ บริ ษั ทจัดการพบว่าราคารั บซือ้ คื นหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึง่ สตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5
ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
การเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรื อ (3) บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนได้ ไม่เกิน
10 วันท าการนับ ตัง้ แต่วัน ทาการถัดจากวันที่มี คาสั่งขายคืน หน่ว ยลงทุนนัน้ เว้ น แต่ได้ รับ การผ่อนผันจากสานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ประกาศการเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสถานที่ติดต่อ
ทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้ งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่ องดังกล่าว พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล
และหลักฐานการได้ รับความเห็นชอบหรื อการรับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา
จากผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริ ษัทจัดการอาจมอบหมายให้ ผ้ ดู ูแล
ผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนันหากถึ
้
งวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนวัน
อื่น และมีผ้ ูถือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริ ษัทจัดการจะต้ องรั บซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการ
จะต้ องชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ยงั ค้ างอยู่ให้ เสร็ จสิ ้นก่อน แล้ วจึงชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันนัน้ ๆ ต่อไป

19. การไม่ ขายหรือไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน :
1. บริ ษั ท จัด การอาจไม่ข าย ไม่รั บ ซื อ้ คื น หรื อ ไม่รั บ สับ เปลี่ย นหน่ว ยลงทุน ตามค าสั่ง ซื อ้ ค าสั่ง ขายคื น หรื อ ค าสั่ง
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื ออาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่
ปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ
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(2) เมื่อบริ ษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่ายจ่าย โอน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สิ นของกองทุนเปิ ดได้ อย่าง
เป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่
รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อ
จะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนในกรณีนี ้ได้ ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้ นแต่ได้ รับผ่อนผันจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริ ษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซือ้ คืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซือ้ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสั่ง
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อประกาศการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่
ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ ในการซื ้อขายหรื อ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนและแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดย
พลัน และบริ ษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อ
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้ อม
ทังแสดงเหตุ
้
ผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนเปิ ดนัน้ ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรื อ (2) เกิน
หนึ่งวันทาการบริ ษัทจัดการจะรายงานการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงาน
ฐานะการลงทุนของกองทุนเปิ ด ณ วันทาการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
วันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน รวมทังแจ้
้ งการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขาย
คืนหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที่สามารถกระทาได้ ด้วย
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการอาจหยุด
คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
2. บริ ษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ วหรื อหยุด
รับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่ว ยลงทุน
ที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึง่ สตางค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคา
ขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุนหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ ในการ
ซื ้อขายหรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ทู ี่ได้ มีคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

20. การหยุดรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถื อหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้ บริ ษัทจัดการ
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หยุด รั บ คาสั่งซื อ้ ค าสั่งขายคื นหรื อค าสัง่ สับ เปลี่ยนหน่ว ยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เ ป็ นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่
เห็นสมควร แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกไปได้

21. การชาระค่ ารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์ สินอื่นแทนเงิน:
กรณีบริ ษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สนิ อื่นแทน บริ ษัทจัดการจะกาหนดขันตอนการด
้
าเนินการต่อไป โดยต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานก่อนและ
ไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยขันตอนที
้
่กาหนดดังกล่าวต้ องสามารถปฏิบตั ิได้ จริ ง และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน

22. สิทธิ หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืน (ถ้ ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ ามี) :
เว้ นแต่กรณีที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สัง่ การ
เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ ามี) มีดงั ต่อไปนี ้
22.1. (ก) สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ
ในการจัดการกองทุน บริ ษัทจัดการมีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) การบริ หารกองทุน
(1.1) ยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็ นเงินได้ จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ภายใน 15 วันทาการนับแต่วันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
ประชาชนครัง้ แรก
(1.2) จัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิ ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่างบริ ษัทจัดการและผู้ถือหน่วย
ลงทุนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ และประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประกาศไว้ ทงในปั
ั ้ จจุบนั และที่
จะมีแก้ ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด
(1.3) น าเงิ น ของกองทุน ไปลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ ต่า งๆ หรื อ ทรั พ ย์ สิน อื่ น ตามที่ ร ะบุไว้ ภายใต้ ข้ อ 3.6 “ประเภทของ
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน ” และซื ้อขาย จาหน่าย สัง่ โอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมาย และ
ตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน ทังนี
้ ้โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
(1.4) ดาเนินการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้ วหรื อยกเลิกหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืน
(1.5) ด าเนิ น การเพิ่ ม จ านวนเงิ น ทุน จดทะเบี ย นของกองทุน รวมตามที่ ค ณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศกาหนด
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(1.6) จัดสรรผลกาไรของกองทุนเพื่อจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามวิธีที่กาหนดไว้ ในข้ อ 26 “การกาหนดเวลาและวิธีการ
จ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน
(1.7) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ ระงับ หรื อหยุดการสัง่ ซื ้อ-ขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
(1.8) สงวนสิทธิที่จะหยุดการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
(1.9) สงวนสิทธิที่จะเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
(1.10) สงวนสิทธิที่จะรับชาระหนี ้เพื่อกองทุนด้ วยทรัพย์สนิ อื่นที่มิใช่หลักประกัน แทนการชาระหนี ้ด้ วยเงินสดตามตราสาร
แห่งหนี ้ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
(1.11) สงวนสิทธิที่จะชาระค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้
(1.12) สงวนสิทธิที่จะละเว้ นไม่ปฏิบตั ิตามมติของคณะที่ปรึ กษากองทุน หรื อ มติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อบริ ษัทจัดการ
และ/หรื อผู้จดั การกองทุนมีเหตุอนั สมควรเชื่อได้ ว่ามติดงั กล่าว ขัด ฝ่ าฝื น กฎระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ หน่วยงาน
อื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมาย
(1.13) เข้ า ร่ ว มประชุม และออกเสีย งลงคะแนนในกิ จ การที่ ก องทุน ถื อ หุ้น หรื อ หลัก ทรั พ ย์ อ ยู่เ ท่า ที่ จ าเป็ น เพื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1.14) เปลีย่ นแปลง หรื อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อวิธีจดั การกองทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
(1.15) กระทานิติกรรมสัญญาใด ๆ ในนามของกองทุน ซึง่ บริ ษัทจัดการมีอานาจกระทาได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(1.16) ปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบอื่นเพื่อให้ บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายใต้ ขอบเขต หน้ าที่และความรั บ ผิดชอบของบริ ษัท จัดการ โดยปฏิบัติ ให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ ประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดทังที
้ ่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่จะมีแก้ ไขเพิ่มเติมโดย
เคร่งครัด
(1.17) ดาเนินการเลิกกองทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน
จัดให้ มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่าย หรื อเงินตอบแทนอื่นใด จากและให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและกองทุนให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 23 “ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจาก
ผู้สงั่ ซื ้อ หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
(3) การแต่งตังบุ
้ คคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อการจัดการกองทุน
(3.1) จัดให้ มีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กองทุน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตามประกาศสานักงานว่าด้ วยคุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่ อนไขใน
การเปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 6.2 “เงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ ” ทังนี
้ ้ โดยได้ รับอนุญาต
จากสานักงานก่อน
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(3.2) แต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(3.3) จัดให้ มีผ้ สู อบบัญชีของกองทุนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
(3.4) แต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีกองทุนเมื่อยุติหรื อเลิกกองทุน ทังนี
้ ้โดยความเห็นชอบของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(3.5) แต่งตังและถอดถอนนายทะเบี
้
ยนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
(3.6) แต่งตังและถอดถอนที
้
่ปรึ กษาการลงทุน (ถ้ ามี) ที่ทาหน้ าที่เป็ นที่ปรึ กษาการลงทุนของบริ ษัทจัดการและ/หรื อที่
ปรึกษากองทุน (ถ้ ามี) ที่ทาหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษาของกองทุน ตลอดจนให้ คาแนะนาในเรื่ องต่างๆ แก่กองทุน ตามที่บริ ษัทจัดการ
เห็นสมควร
(4) การดาเนินการอื่นๆ
(4.1) จัดให้ มีการฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน
(4.2) จัดให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
และเก็บรักษาไว้ ซงึ่ ทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน
(4.3) จัดทารายงานเพื่อแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมทุกรอบปี บัญชี ซึ่งมีสาระตามที่กาหนดไว้ ในประกาศสานักงาน
และส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลัก ทรั พย์ และตลาดหลัก ทรั พย์ ภายใน 3 เดือ นนับแต่วัน สิ ้นปี บัญชี และบริ ษัท จัด การจะจัด ให้ มีร ายงานของรอบ
ระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ สานักงานของบริ ษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ เป็ น
สถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสาเนาให้ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้ องขอ
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเลือกจัดทาและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปี ปฏิทิน ระยะเวลาการส่งรายงาน
เพื่อแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปี บัญชีจะขยายเป็ นภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นปี บัญชี
(4.4) จัดทารายงานเพื่อแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเปิ ดทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปี บัญชีหรื อของปี ปฏิทิน ซึ่งมี
สาระตามที่กาหนดไว้ ในประกาศสานักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
และสานักงานภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว และบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีรายงานของรอบ
ระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ สานักงานของบริ ษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ เป็ น
สถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสาเนาให้ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้ องขอ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดทาและส่งรายงานตามวรรคหนึง่ ตามรอบปี บัญชี บริ ษัทจัดการจะได้ รับยกเว้ นไม่
ต้ องจัดทาและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสาหรับปี บัญชีนนั ้
(4.5) จัดทาหนังสือชีช้ วนใหม่ทุกรอบปี บัญชีเพื่อแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ ้นปี บัญชี และส่งให้ แก่สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ถัดจากวันสิ ้นปี บัญชีนนั ้
(4.6) แจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อมูลที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ ว ยกเว้ นการเพิ่มจานวนเงินทุนทะเบียน และการแก้ ไขเพิ่มเติม
จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุน ที่ขายได้ แล้ วทัง้ หมดของกองทุน ให้ แก่สานักงานคณะกรรมการก ากับหลัก ทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติมนัน้
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(4.7) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรื อถูกทาลาย
(4.8) จัดทารายงานการลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารแห่งทุนทุกสิ ้นวันทาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกาหนด
พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผลในกรณีไม่สามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารแห่งทุนให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่จะดารงอัตราส่วน
การลงทุนในหรื อมีไว้ ในตราสารแห่งทุนในขณะใดขณะหนึ่งไม่ เกินอัตราส่วนที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด โดยจะรายงานให้ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทราบเป็ นรายเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เปิ ดเผยข้ อมูลแก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไป
(4.9) จัด ท ารายงานอัต ราส่ว นการลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี มูล ค่ า เกิ น อัต ราส่ว นที่ ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด ในกรณีที่มิได้ เกิดจากการลงทุนหรื อได้ หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม
ตามเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และจัดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทาการ ถัดจากวันที่หลักทรัพย์ และ/หรื อ ทรัพย์สนิ นันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราที่กาหนด
(4.10) หน้ าที่อื่นใดตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
22.1 (ข) เงื่อนไขการเปลีย่ นบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลีย่ นบริ ษัทจัดการได้ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ และเมื่อได้ รับการอนุมตั ิ หรื อเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
1) เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลา และ/หรื อเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในโครงการ
2) ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดาเนินงาน การบริ หารจัดการกองทุน หรื อมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ างผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้ บริ ษัทจัดการไม่ประสงค์ที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อไป
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้ าที่ในการจัดการกองทุนต่อไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าไม่ประสงค์ที่จะรับหน้ าที่ตอ่ ไป (ลาออก) โดยที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องดาเนินการ
จัด หาบริ ษั ท จัด การรายใหม่ที่ มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ ว นตามพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และได้ รั บ ความเห็ นชอบจากสานัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ เพื่อทาหน้ าที่ จัดการกองทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการแทนบริ ษัทจัดการภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากบริ ษัทจัดการ
ในการเปลี่ยนตัวบริ ษัทจัดการหากเป็ นกรณีที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก็ให้ ดาเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิหน้ าที่
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็ นกรณีที่บริ ษัทจัดการได้ ทาการบอกกล่าวการลาออก
จากการเป็ นบริ ษัทจัดการตามข้ อ (2) ข้ างต้ นนี ้จนครบถ้ วน แต่กองทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อคณะกรรมการ
ลงทุนไม่สามารถจัดหาบริ ษัทจัดการกองทุนรวมอื่นใดมารับหน้ าที่ได้ ภายใน 180 วันนับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดการได้ ทาการ
บอกกล่าว บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการโดยถือว่าการดาเนินการดังกล่าวได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทุกรายแล้ ว
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22.2. สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
(1) สิทธิของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(1.1) ได้ รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนสาหรับการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุน
(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ข องกองทุนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญาดังกล่าวโดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน
(2) หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(2.1) ดูแลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนและข้ อผูกพัน
ระหว่ า งผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน กับ บริ ษั ท จัด การ พระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ และประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ทังในปั
้ จจุบนั และที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด
(2.2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดแู ลผลประโยชน์
และทรั พย์ สินของลูก ค้ าอื่นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุนรั บเงิ นต่างๆ ที่กองทุนจะพึงได้ รั บจากการจัดตัง้ และ
ดาเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื ้อหน่วยลงทุน เงินปั นผล และดอกเบี ย้ จากหลักทรัพย์ เงินได้ จากการจาหน่ายหรื อ
เวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื่นใดของกองทุน และนาเข้ าไว้ ในบัญชีเงินฝากและ/หรื อบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตลอดจน
ดูแลการเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน
(2.3) จัดให้ มีการรับมอบ เปลีย่ นแปลง จาหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ตา่ งๆ ซึง่ เป็ นทรัพย์สนิ ของ กองทุนตลอดจน
รับชาระหรื อชาระราคาค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว ตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการเมื่อเห็นว่าหลักฐานถูกต้ องแล้ ว
(2.4) รับรองความถูกต้ องในจานวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้ กั บ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ตามจานวนเงินที่บริ ษัทจัดการโอนเข้ าบัญชีสงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนและจานวนหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิก
จากการขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการ
(2.5) ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการในการที่บริ ษัทจัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เนื่องจากมีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ อย่างสมเหตุสมผล
(2.6) ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการในการที่บริ ษัทจัดการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่
สามารถจ าหน่า ยจ่ ายโอนหลัก ทรั พย์ หรื อทรั พ ย์ สินของกองทุนได้ อ ย่ า งสมเหตุสมผล หรื อ ไม่สามารถคานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสมหรื อมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(2.7) ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการในกรณีที่บริ ษัทจัดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สิน
อืน่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกาหนด
(2.8) ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการในการกาหนดวิธีคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ตามราคาที่เป็ นธรรมใน
กรณีที่วิธีการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ตามปกติทาให้ มลู ค่าทรัพย์สนิ ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคานวณมูลค่า
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(2.9) ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในการทาธุรกรรมเพื่อกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง โดย
ธุรกรรมนันไม่
้ มีราคาตลาดหรื อใช้ ราคาอื่นที่ไม่เป็ นไปตามราคาตลาด ก่อนการทาธุรกรรมในแต่ละครัง้
(2.10) ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการในการรับชาระหนี ้เพื่อกองทุนด้ วยทรัพย์สินอื่นที่ มิใช่หลักประกันแทนการชาระ
หนี ้ด้ วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้
(2.11) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริ ษัทจัดการ เพื่อประกอบกับข้ อมูลอื่นๆ ที่บริ ษัทจัดการเป็ นผู้จดั หาใน
การจัดทารายงานดังนี ้
1) รายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บัญชีหรื อปี ปฏิทิน โดยส่งให้ บริ ษัทจัดการภายใน 30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัด
จากวันสิ ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว
2) รายงานทุกรอบปี บัญชี โดยส่งให้ บริ ษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วนั สิ ้นปี บัญชีนนั ้
(2.12) รับรองความถูกต้ องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื ้อคืน และราคาขายหน่วย
ลงทุนของกองทุน และการคานวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนและจานวน
หน่ว ยลงทุน ที่ ลดลงจากการขายคื นหน่ว ยลงทุน ของผู้ถื อ หน่วยลงทุน ที่ บ ริ ษั ท จัดการได้ คานวณไว้ และส่งให้ ผ้ ูดูแ ล
ผลประโยชน์รับรอง เมื่อเห็นว่าถูกต้ องแล้ ว
(2.13) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการ
(2.14) แจ้ งและรายงานให้ บริ ษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิ ในการเข้ าประชุมผู้ถือ หุ้น รับเงินปั นผล และรั บ
ดอกเบี ้ย การจองหุ้นเพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของ
กองทุน โดยทันทีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ รับข่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์
(2.15) จัดทารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี ้ และส่งให้ แก่บริ ษัทจัดการ
1) รายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงผลในการดาเนินการตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจาหน่ายหลักทรัพย์
การรับเงินปั นผล ดอกเบี ้ย และอื่นๆ
2) จัดทาบัญชี และรับรองความถูกต้ องของทรัพย์สนิ ของกองทุนที่รับฝากไว้
3) จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน และรับรองความถูกต้ อง
4) จัดทารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุน
5) จัดทางบกระทบยอดสาหรับบัญชีเงินฝากที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เป็ นผู้มีอานาจลงนาม
(2.16) แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบในกรณีที่บริ ษัทจัดการมิได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทังประกาศหลั
้
กเกณฑ์ หรื อข้ อบังคับอื่นใดที่ออกโดยอาศัยอานาจของกฎหมายดังกล่าว จนก่อให้ เกิดความเสียหายต่อ
กองทุน
(2.17) จัดทารายงานเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกระทาการ หรื องดเว้ นกระทาการจน
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสีย หายแก่ ก องทุน หรื อ ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามหน้ า ที่ ต ามมาตรา 125 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทังนี
้ ้ ภายใน 5 วัน นับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ูถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
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(2.18) ดาเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที่เห็นสมควร ทังนี
้ ้ จะต้ อง
ไม่เข้ ามามีอานาจต่อการตัดสินใจและการดาเนินงานของบริ ษัทจัดการ
(2.19) ดาเนินการฟ้ องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตน หรื อฟ้ องร้ องเรี ยกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้ หรื อเมื่อได้ รับคาสัง่ จากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้ จ่ายในการฟ้ องร้ องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้ เรี ยกร้ องจากทรัพย์สินของ
กองทุน
(2.20) ในกรณี ที่มีการเลิกโครงการ หน้ าที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ จะสิ ้นสุดเมื่อผู้ชาระบัญชี ได้ จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การชาระบัญชียงั ไม่สิ ้นสุด ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สิน
ของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
(2.21) ในกรณี ที่ ผ้ ู ดู แ ลผลประโยชน์ ห มดหน้ าที่ ล งไม่ ว่ า ในกรณี ใ ดก็ ต าม ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ นั น้ ต้ องท าหน้ าที่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สนิ และเอกสารหลักฐานทังหมดของกองทุ
้
น
นัน้ ตลอดจนถึงการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นเพื่อให้ การโอนทรัพย์ สินและเอกสารทัง้ หลายเป็ นไปโดยเรี ยบร้ อยให้ แก่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็ จสิ ้นและผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทาหน้ าที่ได้ ทนั ที เว้ นแต่บริ ษัทจัดการหรื อผู้มี
อานาจตามกฎหมาย จะมีคาสัง่ เป็ นอย่างอื่น
(2.22) แจ้ งการเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่ องดังกล่าว พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล
และหลักฐานที่ได้ ให้ ความเห็นชอบหรื อที่ได้ ให้ การรับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาจาก ผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(2.23) ทาการรับรองในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องอันมีสาเหตุเนื่องมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น
จากราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง
(2.24) ทาการรับรองรายละเอียดโครงการที่แก้ ไขเพิ่มเติม ในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลกั ษณะเป็ นการให้ ประโยชน์
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรื อเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรื อสานักงานกาหนด
(2.25) ทาการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้ อยละ 55 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของโครงการ
้
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึง่ หมายความว่า มติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหนึง่ ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของโครงการ
้
(2.26) ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีหน้ าที่ต้องดูแลการดารงจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ เป็ นไปตามโครงการและประกาศ
กาหนด และในกรณีที่จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามที่กาหนดในโครงการหรื อประกาศ และบริ ษัทจัดการไม่
ดาเนินการตามประกาศและโครงการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีหน้ าที่ต้องรายงานให้ สานักงานทราบ
(2.27) หน้ าที่อื่นใดที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ หรื อโดยข้ อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องเป็ นหน้ าที่ที่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ต้องกระทา ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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(2.28) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิต ามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้ โดยเคร่งครัด
22.3. สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน :
(1) สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(1.1) ได้ รับค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนสาหรับการทาหน้ าที่เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนของกองทุน (ถ้ ามี)
ตามอัตราที่กาหนดไว้ ในโครงการ
(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญาดังกล่าวโดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน
(2) หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(2.1) ให้ จัดวางเอกสารเผยแพร่ ณ สานักงานใหญ่ และสาขา (ถ้ ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเกี่ ยวกับกองทุน
รวมทังด
้ าเนินการด้ วยความร่วมมือของบริ ษัทจัดการในการเผยแพร่มลู ค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนรวมทังข้
้ อมูลและเอกสารอันจาเป็ น
(2.2) แจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ใบคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน หรื อเอกสารการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนที่จาหน่าย หรื อเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
กองทุน
(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้ องและความครบถ้ วนของเอกสารที่ใช้ ในการซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุนและ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิเช่น บัตรประชาชน บัตรข้ าราชการ ว่าตรงกับชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนในการทาธุรกรรมกับของกองทุน
(2.5) รับชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน หรื อชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ตามเงื่อนไขที่ระบุ
ในโครงการ
(2.6) ยืนยันการซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรื อรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับ
ภาษี และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
(2.7) คืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ทู ี่ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคาสัง่ บริ ษัทจัดการ
(2.8) ให้ ความร่ วมมือกับบริ ษัทจัดการในการแจ้ งหรื อติดต่อกับผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีความ
จาเป็ นที่จะต้ องแจ้ งหรื อติดต่อเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อเมื่อมีเหตุจาเป็ นอื่นใด
(2.9) ทาการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่ดงั กล่าวข้ างต้ น
(2.10) ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืนจะต้ องปฏิบัติหน้ าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด
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(2.11) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
22.4. สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนจาหน่าย :
เช่นเดียวกับที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อ 22.3 “สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน”
22.5. สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน :
(1) สิทธิของที่ปรึกษาการลงทุน
ได้ รับค่าธรรมเนียมสาหรับการทาหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษาการลงทุน ตามสัญญาจัดตังที
้ ่ปรึกษาการลงทุน
(2)

หน้ าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน

(2.1) ให้ คาแนะนาและข้ อเสนอในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนและการบริ หารจัดการกองทุนแก่บริ ษัทจัดการหรื อ
กองทุน ตามที่กาหนดในสัญญาที่ปรึ กษาการลงทุน ทั ้งนี ้ ที่ปรึ กษาการลงทุนไม่มีอานาจควบคุมการดาเนินงานของ
บริ ษัทจัดการแต่อย่างใด
(2.2) เก็บรักษาข้ อมูลที่ได้ ลว่ งรู้มา อันเนื่องจากการปฏิบตั ิตามสัญญาที่ปรึกษาการลงทุนเป็ นความลับและจะไม่เปิ ดเผย
ให้ บคุ คลใดๆ ทราบ เว้ นแต่จะมีกฎหมายกาหนดโดยชัดแจ้ งให้ เปิ ดเผย หรื อโดยความยินยอมของบริ ษัทจัดการ
(2.3) พนักงานลูกจ้ าง หรื อบุคคลอื่นใดที่ทางานให้ แก่ที่ปรึ กษาการลงทุนต้ องไม่กระทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้
ประโยชน์จากข้ อมูลการตัดสินใจซื ้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน
(2.4) ไม่กระทาการใดๆ หรื องดเว้ นการกระทาการใดๆ ที่ก่อ/อาจก่อให้ เกิดข้ อขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กองทุนและ/หรื อ
บริ ษัทจัดการ รวมถึงการจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่มีอยูแ่ ล้ วและที่จะมีขึ ้นในภายหน้ าโดยเคร่งครัด
(2.5) ที่ปรึ กษาการลงทุนจะต้ องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรื อการลดมูลค่าของกองทุนในกรณีที่มีความ
สูญเสีย ความเสียหาย หรื อการลดมูลค่าของกองทุนดังกล่าวเกิดจากการประพฤติมิชอบฉ้ อฉล ไม่สจุ ริ ต ประมาท เลินเล่อ
หรื อไม่ประพฤติตามข้ อกาหนดหรื อเงื่อนไขใดๆ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาที่ปรึ กษาการลงทุน หรื อฝ่ าฝื นคาสัง่ โดยชอบที่เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรของบริ ษัทจัดการ
22.6. สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน/ที่ปรึกษาอื่น ๆ :
-- ไม่มี ยังไม่ได้ แต่งตัง้ -22.7. สิทธิ หน้ าที่ ความรับผิดชอบและการแต่งตังคณะตั
้
วแทนผู้ถือหน่วยลงทุนของที่ปรึ กษากองทุน (เฉพาะกอง Country
Fund) :
-- ไม่มี -- เนื่องจากไม่ใช่กองทุนรวมสาหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

23. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผู้ส่ ังซือ้ หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนและกองทุนรวม :
23.1. ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน :
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23.1.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการขาย
=
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
คูณด้ วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุม่ หรื อแต่ละคนไม่
เท่ากันได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิ ดประกาศไว้ ที่หน้ าสานักงานของ
บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และจะจัดให้ มีข้อมูลไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
23.1.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้
คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวออกจากมูลค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่
บริ ษัทจัดการจะต้ องให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน
=
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
คูณด้ วย อัตราค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุม่ หรื อแต่ละคนไม่
เท่ากันได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิ ดประกาศไว้ ที่หน้ าสานักงานของ
บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และจะจัดให้ มีข้อมูลไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
23.1.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน :
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนขาเข้ า
บริ ษัทจัดการจะคิดในอัตราเดียวกันกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-End Fee) ซึ่งในที่นี ้คือในอัตราไม่เกิน
ร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนขาออก
บริ ษัทจัดการจะคิดในอัตราเดียวกันกับค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Back-End Fee) ซึ่งในที่นี ้คือ ในอัตราไม่
เกินร้ อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุม่ หรื อแต่ละคนไม่
เท่ากันได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิ ดประกาศไว้ ที่หน้ าสานักงานของ
บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และจะจัดให้ มีข้อมูลไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
23.1.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรื อเศษของ
2,000 หน่วย โดยจานวนเงินสูงสุดที่เรี ยกเก็บจากผู้โอนจะต้ องไม่เกิน 25,000 บาท ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
จากผู้โอนในวันที่ยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุน
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23.1.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บในอัตรา 50 บาทต่อรายการ กรณีร้องขอใบใหม่ โดยในระยะแรกจะยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ
23.1.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ (exit fee)
-- ไม่มี -23.1.7. อื่นๆ ระบุ :
(1) ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (Subscription Spread)
-- ไม่มี –
(2) ส่วนต่างค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread)
-- ไม่มี -(3) ค่าธรรมเนีย มในการเปลี่ย นชื่อ -สกุล ที่อ ยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิท ธิ ใ หม่ให้ แก่ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นจริ ง ซึ่งเป็ นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาทต่อรายการ
(4) ค่าใช้ จ่ายในการจดแจ้ งการจานากับนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ
(5) ค่าธรรมเนียมการโอนเงิ นค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆ (ถ้ ามี) เข้ าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามที่จ่ายจริ ง
(6) ค่า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ ผ้ ูถื อ หน่ว ยลงทุน ขอให้ บ ริ ษั ท จัด การหรื อ ผู้สนับ สนุน การขายหรื อ รั บ ซื อ้ คื น หรื อ นายทะเบี ยน
ดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากกรณีปกติ ตามที่จ่ายจริ ง
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้ อ 23.1 ข้ างต้ นนี ้ เป็ นอัตราที่ยงั ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ ภาษี หกั ณ ที่จ่าย หรื อภาษี
อื่นใดทานองเดียวกัน ทังที
้ ่กองทุนเป็ นผู้รับภาระหรื อเป็ นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา
23.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทีเ่ รี ยกเก็บจากกองทุนรวม :
23.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
อัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
23.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี :
 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี อัตราไม่เกินร้ อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
 ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ยส่วนที่เพิ่มที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ บริ การของผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Transaction Fee)

ตามทีจ่ ่ายจริ ง
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23.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
อัตราไม่เกินร้ อยละ 0.12 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมทังค่
้ าธรรมเนียมและค่าบริ การที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิ
หน้ าที่เป็ นนายทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน และค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นเกี่ยวเนื่องกับงานทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่จ่ายจริ ง
23.2.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
ตามทีจ่ ่ายจริ ง
23.2.5 ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :
-- ไม่มี -23.2.6 อื่นๆ ระบุ :
ค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กี่ยวเนื่องกับกองทุน
(1) ค่าใช้ จ่ายในการจัดตัง้ และส่งเสริ มการขายในการเสนอขายครั ง้ แรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรื อค่าสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ ความรู้ ค่าใช้ จ่ายด้ านการตลาดตลอดจนการจัดสัมนา
แนะนากองทุน เป็ นต้ น
(2) ค่าแปลหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นภาษาต่างประเทศ (ถ้ ามี)
(3) ค่าใช้ จา่ ยในการสอบบัญชี
(4) ค่าที่ปรึกษากองทุน
(5) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
(6) ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินคดี (ถ้ ามี) อาทิเช่น ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการติดตามทวงถามหรื อการดาเนินคดี เพื่อการรับ
ชาระหนี ้ใดๆ ของกองทุน และ/หรื อค่าใช้ จ่ายในการดาเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้ องให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิ
หน้ าที่หรื อเรี ยกค่าสินไหม ทดแทน ความเสียหายจากบริ ษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อเมื่อได้ รับคาสัง่
จากสานักงานหรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายในการดาเนิ นคดีทางศาลเพื่อรักษาสิทธิ ของ
กองทุน เป็ นต้ น
(7) ค่าจัดทา จัดพิมพ์ แบบฟอร์ มคาขอใช้ บริ การกองทุน คาสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุน หนังสือ รั บรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน /
ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุน และแบบฟอร์ มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุน และค่าใช้ จ่ายในการ
จัดเตรี ยมและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตลอดจนค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนเป็ นต้ น
(8) ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขายหลังจากการเสนอขายครัง้ แรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรื อค่าสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ ความรู้ ค่าใช้ จ่ายด้ านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการ
แนะนากองทุน เป็ นต้ น ตามที่จ่ายจริ ง แต่ทงนี
ั ้ ้ จะไม่เกิน 1 ล้ านบาทต่อปี บัญชี
(9) ค่าจัดทา ค่าพิมพ์ หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจางวด 6 เดือนและรายงานประจาปี ถึงผู้ถือ
หน่วยลงทุน เป็ นต้ น
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(10) ค่าใช้ จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสือพิมพ์รายวัน หรื อ
สิง่ พิมพ์อื่นใด
(11) ค่ า เก็ บ รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ทัง้ ในและนอกประเทศนอกเหนื อ ไปจากที่ ไ ด้ ร ะบุไ ว้ ใ นข้ อ 23.2.2
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี ” ไม่เกินร้ อยละ 0.07 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน

“ค่ า ธรรมเนี ย ม

(12) ค่าใช้ จ่าย และ/หรื อ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้ าซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสีย่ งเนื่องจากความ ผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา และ/หรื ออัตราดอกเบี ้ย เป็ นต้ น
(13) ค่าจัดเตรี ยมรายงานต่างๆ สาหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
หรื อประกาศของสานักงานหรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสมาคม หรื อหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย เช่น การจัด
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เป็ นต้ น
(14) ค่าใช้ จ่ายในการจัดทา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน และ/หรื อ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นต้ น
(15) ค่าใช้ จ่ายอันเกี่ ยวเนื่องจากการเปลี่ ยนแปลงแก้ ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผ้ ถู ื อ
หน่วยลงทุน เป็ นต้ น
(16) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(17) ค่าใช้ จ่ายในการรับชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็ นต้ น
(18) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าไปรษณียากรสาหรับหนังสือโต้ ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่ าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอานาจ
ตามกฎหมาย รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายและ/หรื อค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดหา ได้ มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา
ป้ องกั น ผลประโยชน์ ซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หลัก ทรั พ ย์ ต่ า งๆ ของกองทุ น ที่ น อกเหนื อ ไปจากที่ ไ ด้ ระบุไ ว้ ใ นข้ อ 23.2.2
“ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี ” เป็ นต้ น
(19) ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ในการชาระบัญชี และเลิกกองทุน
(20) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน
หมายเหตุ :
-

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายรวมทังหมดที
้
่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายรวมทังหมดซึ
้
่งเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันแล้ วไม่เกินร้ อยละ 5 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิถวั เฉลีย่ ระหว่างงวด
หมายเหตุ : การกาหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายรวมดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการประมาณการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ต้ นปี อนึง่ ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนได้ ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ และส่งผลให้ มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ถัวเฉลี่ยระหว่างงวดลดลง อาจทาให้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายรวมที่เรี ยกเก็บเมื่อคานวณเป็ นอัตราร้ อยละต่อปี ของ
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มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิถวั เฉลีย่ ระหว่างงวดเกิน กว่าอัตราที่กาหนดไว้ ข้างต้ นได้ โดยเป็ นผลมาจากการคานวณในฐานมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิที่แตกต่างกัน โดยมิได้ เกิดจากการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที่เพิ่มขึ ้นแต่
อย่างใด โดยในกรณีดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะไม่เรี ยกเก็บหรื อตัดจ่ายเงิ นเพื่อจ่ายค่ าใช้ จ่ายอื่นใดของกองทุนเพิ่มอีก
ยกเว้ นในส่วนของค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อค่าธรรมเนียมธนาคาร หรื อค่าใช้ จ่ายที่
จาเป็ นในการปฏิบตั ิตามประกาศ กฎเกณฑ์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องเท่านัน้
-

การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามข้ อ 23.2.1

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีมลู ค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดโดยค
้
านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนน้ อย
กว่า 50 ล้ านบาท บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็ บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นอัตราร้ อยละของมูลค่าทรั พย์สิน หรื อมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมเท่านัน้
(2) ในกรณีที่มลู ค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้ านบาท
หากต่อมากองทุนรวมดังกล่าวมีมลู ค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดโดยค
้
านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน
ลดลงเหลือน้ อยกว่า 50 ล้ านบาท บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(2.1) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นอัตราร้ อยละของมูล ค่าทรัพย์สนิ หรื อมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวมไว้ อยู่แล้ ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรี ยกเก็บต้ องเป็ นอัตราร้ อยละที่ไม่สงู กว่าร้ อยละของ
ค่าธรรมเนียมการจัดการเดิมที่บริ ษัทจัดการเรี ยกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมลู ค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้ านบาทโดยคานวณ
ตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน
(2.2) ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที่แสดงได้ ว่า
เหมาะสมและเป็ นธรรม ทังนี
้ ้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทังหมดเป็
้
นอัตราที่ยงั ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ ภาษี หกั ณ ที่จ่าย หรื อภาษี
อื่นใดทานองเดียวกัน ทังที
้ ่กองทุนเป็ นผู้รับภาระหรื อเป็ นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา
- บริ ษัทจัดการจะคานวณค่าธรรมเนียมข้ อ 23.2.1 – 23.2.3 ทุกวัน โดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
เป็ นฐานคานวณ แต่จะเรี ยกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็ นรายเดือนหรื อตามระยะเวลาที่
บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
- ค่าใช้ จ่ายข้ อ 23.2.4 – 23.2.5 และข้ อ 23.2.6 (1) – (12) จะเรี ยกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ ้นตามที่จ่ายจริ ง
โดยในทางบัญชี บริ ษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนเฉลีย่ เท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้ จา่ ย
นัน้ หรื อตามระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
- ค่าใช้ จ่ายข้ อ 23.2.6 (13) – (20) จะเรี ยกเก็บจากกองทุน เมื่อมีคา่ ใช้ จ่ายเกิดขึ ้นตามจานวนที่จ่ายจริ ง โดยในทางบัญชี
บริ ษัทจัดการ จะตัดจ่ายครัง้ เดียวในวันที่เกิดค่าใช้ จ่ายนัน้ ๆ
ทังนี
้ ้ การตัดจ่ายค่าใช้ จ่ายดังกล่าวข้ างต้ นจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
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23.3. การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย :
23.3.1 การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายภายใต้ อตั ราที่ระบุไว้ ในโครงการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการเพิ่ม /ลดค่าธรรมเนียม ภายใต้ อตั ราที่ระบุไว้ ในข้ อ 23.1 “ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจาก
ผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน” นี ้โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ อย่างไรก็ดีในการเรี ยกเก็บ เพิ่ม หรื อ ลด
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้ างต้ นนี ้ บริ ษัทจัดการจะทาการติดประกาศไว้ ณ ที่เปิ ดเผยของบริ ษัทจัดการ
23.3.2 การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ย
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม /ลดค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่าย ตามข้ อ 23.1 และข้ อ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็ นการ
แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย ไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายตามที่ระบุไว้ ใน
โครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน ตามวิธีการดังต่อไปนี ้ ก่อนการเรี ยก
เก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มดังกล่าว
(1.1) ประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อยหนึง่ ฉบับ เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ
(1.2) ติดประกาศไว้ ณ สานักงานของบริ ษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้
เป็ นสถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน
(2) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเกินกว่าร้ อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
ภายในระยะเวลา 1 ปี
บริ ษัทจัดการจะกระทาเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วยมติเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่าย
ได้ แล้ วทังหมด
้
หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3) กรณีที่บริ ษัทจัดการจะเปลีย่ นแปลงลดค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่าย
บริ ษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่ายอัตราใหม่ ณ สานักงานของบริ ษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ เป็ นสถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนแปลงตามข้ อ (1) ข้ อ (2) และข้ อ (3) ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่าย

24. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่ าทรั พย์ สินสุ ทธิ มู ลค่ าหน่ วย
ลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน หลั กเกณฑ์ และวิธีการดาเนิ นการในกรณี ท่ ีมูลค่ าหน่ วยลงทุนไม่
ถูกต้ อง :
24.1. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน
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1. บริ ษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
2. บริ ษัทจัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิน้ วันทาการ
(2.2) คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่ วยลงทุน ทังนี
้ ้ ให้ ใช้
มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ้
(ก) วันทาการก่อนวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ ประกาศภายในวันทาการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนล่ าสุด
(ข) วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ ประกาศภายในวันทาการถัดไป
(ค) วันทาการสุดท้ ายของแต่ละเดือน โดยให้ ประกาศภายในวันทาการถัดไป ทังนี
้ ้เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกาหนด
วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ ห่างกันยาวกว่าหนึง่ เดือน
(ง) วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล โดยให้ ประกาศภายในวันทาการถัดไป
ความใน (ก) มิให้ นามาใช้ บงั คับกับกองทุนรวมเปิ ดที่ซือ้ ขายหน่วยลงทุนทุกวันทาการ และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารั บซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้
ประกาศภายในวันทาการถัดไป
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้ วยจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดเมื
้
่อสิ ้นวันทาการที่
คานวณนัน้
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ต้ องได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้ กระทาผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดั ขึ ้นโดยสมาคม (NAV
Center) หรื อช่องทางอื่นที่สานักงานยอมรับ บริ ษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2
วันทาการถัดไปก็ได้
การประกาศข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อยหนึง่ ฉบับ และปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ
ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และจัดให้ มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืนที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
ในกรณีที่มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไม่ถูกต้ อง บริ ษัทจัดการจะ
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
3. การใช้ ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารั บซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรื อ
จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
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(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล
สาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น ส่วนมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คานวณได้ ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5
ทิ ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คานวณได้ ใน (3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ
ใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ในกรณี ที่มีผลประโยชน์ เกิ ดขึน้ จากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริ ษัทจัดการจะนาผลประโยชน์ นนั ้ รวมเข้ าเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ด
4. บริ ษัทจัดการได้ รับยกเว้ นไม่ต้องคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เมื่อบริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย รับซื ้อคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสั่ งขายคืนหรื อ
คาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน โดยให้ ได้ รับยกเว้ นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริ ษัทจัดการต้ องเลิกกองทุนรวม โดยให้ ได้ รับยกเว้ นตังแต่
้ วนั ที่ปรากฏเหตุดงั กล่าว
เงื่อนไขพิเศษ :
สาหรับวิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 24.1 ข้ างต้ น เว้ นแต่
กรณีที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อ
ผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามนันโดยถื
้
อว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
และไม่ถือเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
24.2. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องน้ อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรื อต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป แต่ไม่ถึงร้ อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริ ษัทจัดการจะจัดทา
และส่งรายงานให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้ อง และจัดให้ มี สาเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการเพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
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(3) สาเหตุที่ทาให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมา
จากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรื อสมาคมตราสารหนี ้ไทยไม่ถกู ต้ อง
ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึง่ ทาให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามวรรคหนึง่ มีผลต่อเนื่องต่อการคานวณราคาหน่วย
ลงทุนครัง้ ต่อไป เช่น การกาหนดอัตราดอกเบี ้ยผิดพลาด เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการจะแก้ ไขราคาหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องนับแต่
วันที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องด้ วย
2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตรา
ตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริ ษัทจัดการจะคานวณราคาหน่วยลงทุนย้ อนหลังนับแต่วนั ที่พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้ อง และดาเนินการดั งต่อไปนี ้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่
ถูกต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตั ้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราส่วนตั ้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
หน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(1) จัดทารายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้ เสร็ จสิ ้นภายในวันทาการถัดจากวันที่พบว่า
ราคาหน่วยลงทุนนันไม่
้ ถกู ต้ อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภายในวันทาการถัดจากวันที่คานวณราคา
หน่วยลงทุนเสร็ จสิ ้น เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการ
ส่งรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(ค) สาเหตุที่ทาให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(ง) การดาเนินการของบริ ษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีสาเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการ เพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถกุ ต้ องภายในวันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ รับรองข้ อมูลใน
รายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้ อยหนึง่ ฉบับภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็ จและแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ ซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องทราบถึงการแก้ ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทาการ
นับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้ อมทังส
้ าเนารายงาน
การแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จดั ทาตาม (1) ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทา
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การนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไข ราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้ นแต่
ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริ ษัทจัดการจะไม่ส่งรายงาน
มาตรการป้องกันให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาเนาเอกสารที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์รับรองว่ าการที่ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้ อ 2 (4) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (understate) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
หากปรากฏว่าผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จะต้ อง
ลด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรื อลดจานวนหน่วยลงทุน
ที่เหลืออยูน่ นและจ่
ั้
ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้ วแต่ กรณีเพื่อชดเชยราคา
ให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้ อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่ง
มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรื อจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ น
จานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มี
หน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู าย
คืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (overstate) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิ ดังนี ้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมลู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรื อจ่ายเงิน ของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่
จะต้ องลด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรื อลดจานวน
หน่วยลงทุนที่เหลืออยูน่ นและจ่
ั้
ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื่อ
ชดเชยราคาให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
เช่น ราคาหลักทรั พย์ ตามราคาตลาดครั ง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อสมาคมตราสารหนีไ้ ทยไม่
ถูกต้ องและผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
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ในกรณีที่บริ ษัทจัดการต้ องชดเชยราคาเป็ นเงินให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลู ค่าไม่ถึงหนึ่ง
ร้ อยบาท บริ ษัทจัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคล
ดังกล่าวไม่มีสถานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว บริ ษัทจัดการจะชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็ จภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ูขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรื อผู้ซื ้อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก)
บริ ษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
4. บริ ษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง เช่น ค่าใช้ จ่ายในการประกาศ
การแก้ ไขราคาตามข้ อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้ จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ู ซื ้อหน่วยลงทุนและ
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้

25

รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :

วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรกวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2541

26. การกาหนดเวลา และวิธีการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน :
26.1 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
(1) การจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมจะจ่ายจากกาไรสะสมหรื อกาไรสุทธิเมื่อกองทุนรวมมีกาไรสะสมหรื อมีกาไรสุทธิใน
งวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปั นผล และการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้ องไม่ทาให้ กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ ้นในงวด
บัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผลนัน้
(2) ในแต่ละรอบปี บัญชีของกองทุน บริ ษัทจัดการจะดาเนินการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
(3) ในแต่ละงวดบัญชีหรื องวดอื่นใดที่จะจ่ายเงินปั นผล บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
จากกาไรสุทธิที่เกิดขึ ้นจริ งประจางวดบัญชี หรื อสิ ้นงวดอื่นใดที่จะจ่ายเงินปั นผล ในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 75 ของกาไร
สุทธิที่เกิดขึ ้นจริ งในงวดบัญชี หรื อสิ ้นงวดอื่นใดที่บริ ษัทจัดการนาผลการดาเนินงานมาพิจารณาเพื่อประกาศจ่ายเงินปั นผล
หรื อบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนจากกาไรสะสมที่เกิดขึ ้นจริ ง ณ สิ ้นงวดในอัตราที่
บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
(4) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่จ่ายเงิ นปั นผล หรื อจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
(4.1) บริ ษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลในกรณีที่กาไรสะสมที่เกิดขึ ้นจริ ง ณ สิ ้นงวดที่จะจ่ายเงินปั นผลและกาไรสุทธิ ที่
เกิดขึ ้นจริ งประจางวดบัญชีหรื อวันสิ ้นงวดอื่นใดที่จะจ่ายเงินปั นผลต่ากว่า หรื อเท่ากับ 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน
(4.2) บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลในอัตราใหม่ที่เหมาะสมหรื อพิจารณาไม่จ่ายเงินปั นผลในกรณีที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน ณ วันสิ ้นงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปั นผลนัน้ ต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ หรื อในกรณีเมื่อนาเงินปั นผลต่อหน่วยที่จะจ่าย
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ตามอัตราข้ างต้ นมาหักจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทาการก่อนปิ ดสมุดทะเบียนแล้ วทาให้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้
ตามวิธีการดังกล่าวมีมลู ค่าต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่จ่ายเงินปั นผลในงวดบัญชีดงั กล่าว บริ ษัทจัดการจะยกยอดผลกาไรไปในงวดบัญชีตอ่ ไป
“กาไรสุทธิที่เกิดขึ ้นจริ งประจางวด” หมายถึง รายได้ จากการลงทุนสุทธิ บวกด้ วย กาไรขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน
ในงวดบัญชี หรื องวดอื่นใดที่จะจ่ายเงินปั นผลนัน้
“กาไรสะสมที่เกิดขึ ้นจริ ง ณ สิ ้นงวด” หมายถึง กาไรหรื อขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ ้นประจางวด บวกด้ วย รายได้ จากเงินลงทุน
สุทธิสะสมต้ นงวด บวกด้ วย กาไรหรื อขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุนสะสมต้ นงวด
26.2 กาหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงินปั นผล
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนจึงจะมีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผล โดยจะ
มีการประกาศปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิในเงินปั นผล ภายใน 60 วัน นับตังแต่
้ วนั สิ ้นรอบระยะเวลา
บัญชี หรื อวันสิ ้นงวดอื่นใดที่จะจ่ายเงินปั นผล โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศวันปิ ดสมุดทะเบียน และวันที่หยุดการขายหรื อ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนชัว่ คราว พร้ อมทังก
้ าหนดวันเปิ ดทาการขายและรับซื ้อคืนตามปกติอีกครัง้ ไว้ และจะปิ ดประกาศไว้ ใน
ที่เปิ ดเผย ณ สานักงานของบริ ษัทจัดการ และจัดให้ มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืน พร้ อมทังส่
้ งหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ใ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ
(2) บริ ษัทจัดการจะกาหนดสิทธิในเงินปั นผลและอัตราเงินปั นผลที่จะจ่าย และจะประกาศอัตราและวันที่จ่ายเงินปั นผล
โดยจะปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สานักงานของบริ ษัทจัดการ และจัดให้ มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน พร้ อมทังส่
้ งหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อยู่ในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ
(3) การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว จะจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ตามชื่อ และที่อยูท่ ี่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ หรื อโอนเงินปั นผลเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในใบคาขอ
เปิ ดบัญชีกองทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการจ่ายเงินปั นผลภายใน 60 วัน นับแต่วนั ประกาศปิ ดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหน่วยลงทุน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื ้อหน่วยลงทุนในระหว่างวันสิ ้นงวดบัญชี จนถึงก่อนวันหยุดขายหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปั นผล จะ
ได้ รับเงินปั นผลซึ่งถือเป็ นเงินได้ พึงประเมินซึ่งต้ องนาไปคานวณภาษี เงินปั นผลที่จ่ายนี ้ย่อมส่งผลให้ มูลค่าหน่วยลงทุน
ลดลงเท่าจานวนเงินปั นผล
26.3 ข้ อจากัดในการจ่ายเงินปั นผล
(1) ในกรณีที่มีบคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจากัดสิทธิรับเงิน
ปั นผลในส่วนที่เกินนัน้ เว้ นแต่เป็ นกรณีการเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนที่มิได้ เกิดจากการได้ หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม หรื อ
กรณี เข้ าข้ อยกเว้ นข้ อจากัดการถื อหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เกี่ ยวกับ
ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
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(2) บริ ษัทจัดการจะยกเงินปั นผลในส่วนที่ถือเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนนันให้
้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน ทังนี
้ ้ ในระหว่าง
การดาเนินการเพื่อยกเงินปั นผลให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน บริ ษัทจัดการจะจัดทาบัญชีและแยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวออก
จากทรัพย์สนิ อื่นของกองทุนรวม โดยไม่นามารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม

27. สิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
27.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้ กบั บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ ทกุ วันทาการขาย
หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่กาหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
27.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้ รับการจัดสรรกาไรในรู ปของเงินปั นผลจากกองทุนตามอัตราที่บริ ษัทจัดการประกาศ ทังนี
้ ้
ภายใต้ เงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดในข้ อ 26 “การกาหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน”
27.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ อย่างเสรี อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้ แก่คน
สหรัฐอเมริ กา (“US Person”) ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนันเป็
้ นการโอน
หรื อจาหน่ายให้ แก่ US Person
(2) วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
(2.1) การโอนหน่วยลงทุนจะกระทาได้ โดยกรอกแบบคาขอโอนหน่ว ยลงทุน ตามที่บ ริ ษัท จัด การ หรื อนายทะเบีย น
หน่วยลงทุนกาหนด พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อผู้โอนและผู้รับโอน และได้ ยื่นคาขอดังกล่าวพร้ อมเอกสารที่กาหนดแก่นายทะเบียน
หน่วยลงทุน
(2.2) ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรื อ เศษของ
2,000 หน่วย โดยจานวนเงิ นสูง สุดที่ เรี ย กเก็ บจากผู้ โอนจะต้ องไม่เ กิ น 25,000 บาท ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะเรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุน
(2.3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้ อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ รู ับโอน
หน่วยลงทุน และผู้โอนหน่วยลงทุน ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ รับคาขอโอนหน่วยลงทุน
(2.4) ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน ได้ บนั ทึกชื่อ
ผู้รับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนยังไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้ องดาเนินการขอเปิ ดบัญชีกองทุน ตาม
วิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อ 14.2 “วิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน”
(3) บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่บุ คคลใดหรื อกลุม่
บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
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27.4. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรื อแก้ ไขวิธีจดั การ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพื่อให้ บริ ษัทจัดการทาการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีจดั การได้ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่กาหนดไว้ ในโครงการนี ้
ในกรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมหรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้ องไม่นบั
คะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลเดีย วกันนันในส่
้ วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
ในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ หากไม่สามารถดาเนินการตามมติโดยเสียงข้ า งมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจาก
ข้ อจากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจดาเนินการขอรับความ
เห็นชอบจากสานักงานตามแนวทางที่สานักงานกาหนดได้
27.5. สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิที่จะได้ รับเงินคืน และ/หรื อได้ รับทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน เมื่อบริ ษัทจัดการเลิกกองทุน โดยบริ ษัทจัดการ
จะจัดให้ มีการชาระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กาหนดไว้ ในโครงการนี ้
27.6. สิทธิประโยชน์อื่นๆ :
27.6.1 สิทธิและข้ อจากัดสิทธิในกรณีที่กองทุนมีผ้ ูถือหน่วยลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสามของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
สิทธิและข้ อจากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทังนี
้ ้ เว้ นแต่
กรณีที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมาย
ได้ แก้ ไขเปลีย่ นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น
27.6.2 สิทธิในการจานาหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนาหน่วยลงทุนไปจานาได้ ตามกฎหมาย แต่ทงนี
ั ้ ้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรั บ
จดทะเบียนการจานาให้ แก่ผ้ รู ับจานาที่เป็ นสถาบันการเงินเท่านัน้
27.6.3 สิทธิในการลงมติเปลีย่ นแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพื่อให้ มีการเปลีย่ นแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเปลี่ยนแปลง
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้ างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังสิ
้ ้นของโครงการจัดการกองทุนและเมื่อได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว
27.6.4 สิทธิในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
การร่ วมลงทุนในกองทุนรวมนี ้ ผู้ถือหน่วยได้ ตกลงมอบให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการบริ หารจัดการกองทุนภายใต้ การดูแล
ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยบริ ษัทจัดการจะต้ องบริ หารจัดการและปฏิบตั ิตามรายละเอียดโครงการจัดการที่ได้ รับอนุมตั ิ
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จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้ อผูกพันระหว่าง ผู้ถือหน่วยและบริ ษัทจัดการ
อย่างเคร่ งครัด ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยจึงไม่จาเป็ นต้ องติดตามด้ วยตนเองตลอดเวลา และไม่จาเป็ นต้ องมีการจัดประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อการใดๆ เว้ นแต่บริ ษัทจัดการผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรื อตามมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตาม
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของโครงการจั
้
ดการกองทุนรวม (แล้ วแต่กรณี) จะเห็นสมควร

28. วิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ ไขวิธีการจัดการ :
28.1 การดาเนินการและการบริ หารจัดการกองทุนโดยบริ ษัทจัดการ
ในการดาเนินการและบริ หารจัดการใดๆ ของกองทุนนัน้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
จัด การกองทุน และหนัง สื อ ชี ช้ วน เว้ นแต่ ก รณี ที่ ค ณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ สมาคม และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมาย เช่น
กระทรวงการคลัง เป็ นต้ น ได้ แก้ ไขเปลีย่ นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามนันโดยถื
้
อว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
28.2 การแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
(1) หากมีความจาเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรื อวิธีการจัดการกองทุนเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ
กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยหากมิได้ กระทาโดยมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน
ซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกิน กึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของโครงการจั
้
ดการ
กองทุน ก็จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อน
ในกรณีที่มติดงั กล่าวของผู้ถือหน่วยลงทุนเกี่ยวข้ องกับสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบตามข้ อ 22 “สิทธิ หน้ าที่ และความ
รั บผิ ดชอบของ บริ ษั ทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื อ้ คื นและที่ ปรึ กษา” หรื อเกี่ ยวข้ องกับ
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน
รวม” ของบริ ษัทจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ นายทะเบียน ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ที่ปรึ กษา หรื อผู้อื่นที่ให้ บริ การแก่
กองทุน มติดงั กล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากบริ ษัทจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ นายทะเบียน ผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน ที่ปรึกษา หรื อผู้อื่นที่ให้ บริ การแก่กองทุน (แล้ วแต่กรณี) ในการดาเนินการตามมตินนๆ
ั ้ ทังนี
้ ้ การดาเนินการตาม
มติความเห็นชอบของผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องไม่ขดั ต่อประกาศหรื อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ในกรณีที่การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีจดั การกองทุนได้ กระทาโดยมีมติเสียงข้ างมากของ ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตาม
จานวนหน่ว ยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของโครงการจัด การกองทุ น
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีมติให้
แก้ ไข
อย่างไรก็ดี ในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่
เกินร้ อยละ 55 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของโครงการ
้
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะส่งเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดแู ลผลประโยชน์เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินนั ้
ในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดาเนินการตามมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่ วยลงทุนได้ เนื่องจาก
ข้ อจากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
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ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจดาเนินการขอรับความ
เห็นชอบจากสานักงานตามแนวทางที่สานักงานกาหนดได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการและวิธีการจัดการกองทุนนันไปยั
้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และจะ
ประกาศทางหนัง สือ พิ ม พ์ ร ายวัน อย่า งน้ อ ย 1 ฉบับ ภายใน 15 วัน นับ แต่ วัน ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อวันที่ได้ มีมติแก้ ไขแล้ วแต่กรณี
(2) บริ ษั ท จั ด การอาจด าเนิ น การเพิ่ มจ านวนเงิ น ทุ น ของโครงการจั ดการกองทุน ที่ ได้ จดทะเบี ย นไว้ กับ ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ ภายใต้
เงื่อนไขและวิธีการ ดังต่อไปนี ้
(2.1) บริ ษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจานวนที่เพิ่มขึน้ ของเงิ นทุนโครงการได้ ต่อเมื่อได้ มีการจดทะเบียน
เปลีย่ นแปลงเงินทุนโครงการต่อสานักงานแล้ ว
(2.2) การขายหน่วยลงทุนเพิ่มจะต้ องไม่ทาให้ มลู ค่าทังหมดของหน่
้
วยลงทุนที่เพิ่มมีมลู ค่าเกินกว่าเงินทุนโครงการ ทังนี
้ ้
ให้ บริ ษัทจัดการใช้ มลู ค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
(2.3) ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนต้ องกาหนดตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ณ สิ ้นวันที่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่ม
เมื่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ รับจดทะเบียนเพิ่มจานวนเงินทุนของโครงการแล้ ว
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการดาเนินการดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนทราบ โดยจะปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ
สถานที่ทาการของบริ ษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
(3) บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิ ใ นการแก้ ไขเพิ่ม เติ ม โครงการจัด การกองทุน หรื อ วิ ธี จัด การกองทุน เกี่ ย วกับ การ
เปลี่ยนแปลงวัน เวลา ทาการรับคาสัง่ ซื ้อ-ขายหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป
(4) บริ ษัทจัดการอาจดาเนินการควบรวมกองทุน โดยจะเป็ นการควบกองทุนรวมหรื อการรวมกองทุนรวมที่อยูภ่ ายใต้ การ
จัดการของบริ ษัทจัดการเท่านัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะสามารถดาเนินการเพื่อควบรวมกองทุนได้ ต่อเมื่อได้ รับมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ ในการควบรวมกองทุน บริ ษัทจัดการจะดาเนินการภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด เว้ นแต่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผัน เห็นชอบ ประกาศ กาหนด แก้ ไข เปลี่ยนแปลง
หรื อสัง่ การ เป็ นอย่างอื่น
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการควบรวมกองทุน
(1) กองทุนรวมตังแต่
้ สองกองทุนรวมขึ ้นไปภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการจะดาเนินการเพื่อควบรวมกองทุนได้
ต่อเมื่อได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1.1) ได้ รับมติเสียงข้ างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุน ซึง่ คิดเป็ นจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของแต่
้
ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน
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(1.2) ในกรณี ที่มีผ้ ูถือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ออกเสียงน้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
หน่ว ยลงทุน ที่จาหน่ายได้ แ ล้ วทัง้ หมดของโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อออกเสียงตัง้ แต่กึ่ งหนึ่งขึน้ ไปของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของโครงการจั
้
ดการกองทุนรวมแต่ไม่ได้ มติโดยเสียงข้ างมากด้ านใดด้ านหนึง่ เกินกว่า
กึ่งหนึง่ ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
หากบริ ษัทจัดการประสงค์จะควบรวมกองทุนต่อไป บริ ษัทจัดการ
จะดาเนินการขอมติครัง้ ใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมครัง้ แรกหรื อวันที่กาหนดให้ เป็ นวันสุดท้ ายของการรับหนังสือ
แจ้ งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครัง้ แรก และได้ รับมติในครัง้ หลังนี ้เกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึง่ ออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการต้ องดาเนินการตาม (1.2) บริ ษัทจัดการจะแจ้ งผลการนับมติครัง้ แรกให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบด้ วย
การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริ ษัทจัดการจะกาหนดรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมใหม่
หรื อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่รับโอน (ถ้ ามี) พร้ อมทังขอมติ
้
ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพื่อเลิกกองทุนรวมเดิมหรื อ
กองทุนรวมที่โอนไปในคราวเดียวกันด้ วย
ในการควบรวมกองทุนไม่วา่ จะเป็ นการควบรวมระหว่างกองทุนปิ ดกับกองทุนปิ ด หรื อกองทุนปิ ดกับกองทุนเปิ ด หากมีผล
ให้ เกิดกองทุนรวมใหม่หรื อกองทุนรวมที่รับโอนเป็ นกองทุนเปิ ด บริ ษัทจัดการจะดาเนินการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ ไข
โครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุนเปิ ดด้ วย และหากได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง บริ ษัทจัดการจะถือว่าได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ ไขโครงการจัดการ
กองทุนปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุนเปิ ดแล้ ว ทังนี
้ ้ โดยได้ รับยกเว้ นไม่ต้องปฏิบตั ิตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยการกาหนดวิธีปฏิบตั ิในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ ไขประเภทของโครงการ
จัดการกองทุนรวม”
(2) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรื อ
ส่งหนังสือขอมติล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่กาหนดให้ เป็ นวันสุดท้ ายของการรับหนังสือแจ้ งมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยเปิ ดเผยข้ อมูลที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบรวมกองทุนไว้ ในหนังสือนัดประชุม หรื อหนังสือขอ
มติดงั กล่าว
(3) ในช่วงระยะเวลานับแต่วนั ส่งหนังสือนัดประชุมหรื อหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวันที่มีการควบรวมกองทุน
บริ ษัทจัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื ออาจ
หยุดรั บคาสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิ ดประกาศเรื่ องดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของ
บริ ษัทจัดการและจัดให้ มีการประกาศเรื่ องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อ้ คืนและ/
หรื อนายหน้ า
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึง่ บริ ษัทจัดการจัดทารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันทาการสุดท้ ายของแต่ละสัปดาห์
ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และจัดให้ มีรายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการและสถานที่ติดต่อทุกแห่ง
(4) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้ มีการควบรวมกองทุนแล้ ว บริ ษัทจัดการจะดาเนินการยื่นคาขอรับความเห็นชอบต่อ
สานักงาน
(5) เมื่อบริ ษัทจัดการได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานให้ ทาการควบรวมกองทุนแล้ ว บริ ษัทจัดการจะบอกกล่าวการ
ควบรวมกองทุนและการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ ามี) ตลอดจนสิทธิและกาหนดเวลาในการใช้ สิทธิของ
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ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรื อกองทุนรวมที่โอน ตามวิธีการดังต่อไปนี ้ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน
(1) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนทราบเป็ นหนังสือพร้ อมสรุ ปสาระสาคัญของ
โครงการจัดการกองทุนรวมใหม่หรื อกองทุนรวมที่รับโอนวันที่จะควบรวมกองทุน วันเริ่ มทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนโดยระบุ
วัน เดือน ปี อย่างชัดแจ้ ง และสถานที่ติดต่อเพื่อสอบถามหรื อรับข้ อมูลเพิ่มเติม
(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีจาหน่ายแพร่หลายในท้ องถิ่นอย่างน้ อยสองฉบับเป็ นเวลา 2 วันติดต่อกัน
ในกรณีที่เป็ นการควบรวมกองทุนระหว่างกองทุนปิ ดกับกองทุนปิ ด หรื อกองทุนปิ ดกับกองทุนเปิ ด การแจ้ งและประกาศ
ตามวรรคหนึง่ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งและประกาศการได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ น
โครงการจัดการกองทุนเปิ ดด้ วย
(6) เมื่อบริ ษัทจัดการได้ มีหนังสือแจ้ งและประกาศการควบรวมกองทุนตามข้ อ (5) แล้ ว บริ ษัทจัดการจะดาเนินการตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมเดิมหรื อกองทุนรวมที่โอนในการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรื อกองทุนรวมที่โอน
เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรื อกองทุนรวมที่รับโอนแล้ วแต่กรณี
สาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรื อกองทุนรวมที่โอนซึง่ ออกเสียงคัดค้ านหรื อที่ไม่ได้ ออกเสียงในการควบรวม
กองทุน บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีวิธีการในการให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าวในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การ
ควบรวมกองทุนแล้ วเสร็ จ โดยจะทาการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ และปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการ
ทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และจัดให้ มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
และ/หรื อนายหน้ าที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ได้ แสดงเจตนาภายในกาหนดเวลาให้ สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที่การควบรวม
กองทุนแล้ วเสร็ จ บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ มอบหมายให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรื อกองทุนรวมที่รับโอนได้
(7) บริ ษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือแจ้ งสถานะการเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรื อกองทุนรวมที่รับโอนไป
ยังผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรื อกองทุนรวมที่รับโอนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่
ควบรวมกองทุนแล้ วเสร็ จ

29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :
29.1 สานักงานอาจเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จัดตังและจั
้
ดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป หากปรากฏว่าบุคคลใดหรื อ
กลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกิ นกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมนัน้ เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
29.2 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรื อมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี ้
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดโดยค
้
านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 50 ล้ านบาท
ในวันทาการใด และบริ ษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนัน้
(2) จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
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(3) ในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึง่ เกินกว่าสองในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวนเกิน
กว่าสองในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
29.3 เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ ให้ บริ ษัทจัดการเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีที่บริ ษัทจัดการกระทาการหรื องด
เว้ นกระทาการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิ ด หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตน
29.4 เมื่อได้ รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่ งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ เเล้ วทังหมดของโครงการจั
้
ดการ
เงื่อนไขพิเศษ :- สาหรับเงื่ อนไขการเลิกกองทุนรวมในข้ อ 29.2 บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ เว้ นแต่กรณี ที่
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมายได้ แก้ ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อน
ผัน เป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามนัน้ โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถื อหน่วยลงทุนแล้ ว และ
ไม่ถือเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
- ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การได้ รั บ ค าสั่ง ให้ เ ลิก กองทุน จากหน่ว ยงานที่ มี อ านาจตามกฎหมาย อาทิ เ ช่ น สานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คาสัง่ ศาล คาสัง่ อนุญาโตตุลาการ และหรื อกรณีปรากฏเหตุการณ์อื่น
ใดตามที่ระบุไว้ ในโครงการนี ้

30. การดาเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :
เว้ นแต่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาแก้ ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ
กาหนด สัง่ การ เห็น ชอบ และ/หรื อ ผ่อ นผัน เป็ นอย่า งอื่น ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรสาหรับ การเลิก กองทุน
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการ ดังนี ้
30.1 กรณีที่ทราบกาหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้ า
กรณีที่ทราบกาหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้ า บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังนี ้
(1) แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบี ยนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และจะ
กระทาการด้ วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ ประชาชนรับทราบข้ อมูลในเรื่ องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันท้ องถิ่น เป็ นต้ น
(2) แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ ก่อน
วันเลิกกองทุนเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
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(3) จาหน่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ
ตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่มีกาหนดระยะเวลาใช้ เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้ เสร็ จสิ ้นก่อนวันเลิกกองทุน
30.2 กรณีที่ไม่ทราบกาหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้ า
30.2.1 กรณีที่ไม่ทราบกาหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้ า ดังเช่นกรณีที่ปรากฏเหตุตามข้ อ 29.2 บริ ษัทจัดการจะดาเนินการ
ดังนี ้
(ก) ยุติการรับคาสัง่ ซื ้อและคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตังแต่
้ วนั ทาการที่ปรากฏเหตุตามข้ อ 29.2
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนรวมทังแจ้
้ งเป็ น
หนังสือให้ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบด้ วย ทังนี
้ ้ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทาการ
ที่ปรากฏเหตุตามข้ อ 29.2
(ค) จาหน่ายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ที่เหลืออยูข่ องกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทาการที่ปรากฏเหตุ
ตามข้ อ 29.2 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทาได้ เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(ง) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินที่รวบรวมได้ ตาม (ค) ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการนับ
แต่วนั ทาการที่ปรากฏเหตุตามข้ อ 29.2 และเมื่อได้ ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ วจะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุน
เปิ ดนัน้
เมื่อได้ ดาเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ ว หากมีหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ คงเหลืออยูจ่ ากการดาเนินการตาม (ค) บริ ษัทจัดการ
จะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ชาระบัญชีของกองทุนรวม
30.2.2 กรณีที่ไม่ทราบกาหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้ า ดังเช่นกรณีที่ปรากฏเหตุตามข้ อ 29.5 บริ ษัทจัดการจะดาเนินการ
ดังนี ้
ในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดโดยค
้
านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดใดลดลง
เหลือน้ อยกว่า 50 ล้ านบาทในวันทาการใด หากบริ ษัทจัดการพิจารณาใช้ สทิ ธิหรื อประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้ บริ ษัทจัดการ
จะดาเนินการตามข้ อ 30.2.1 (ก) ถึง (ง) และหากมีหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดาเนินการตามข้ อ 30.2.1
(ค) บริ ษัทจัดการจะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ว่าด้ ว ยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการชาระบัญชีของกองทุนรวม

31. การชาระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ :
เมื่อเลิกโครงการแล้ วบริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผัน เห็นชอบ ประกาศ กาหนด แก้ ไข
เปลีย่ นแปลง หรื อสัง่ การ เป็ นอย่างอื่น
(1) บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ เพื่อดาเนินการคิดคานวณ รวบรวมทรัพย์สิน จัดทาบัญชี ชาระ หนี ้สิน จาหน่ายและ แจกจ่าย
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ทรัพย์สนิ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน รวมทังท
้ าการอย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีของกองทุนให้ เสร็ จสิ ้น โดยจะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกาหนด สัง่ การ และ/หรื อ
เห็นชอบ
(2) เมื่อชาระค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน เงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชี และหนี ้สินทังหมดของกองทุ
้
นเสร็ จ
สิ ้น ผู้ชาระบัญชีจะดาเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ ตามสัดส่วน
จานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถืออยูต่ ามหลักฐานที่ปรากฏอยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน
(3) ในกรณีที่เจ้ าหนี ้ของกองทุนไม่ได้ ยื่นคาทวงหนี ้แก่ผ้ ชู าระบัญชี หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรื อทรัพย์สนิ หรื อไม่
ยื่นเช็คต่อธนาคารเพื่อให้ ใช้ เงินตามเช็ คที่ได้ รับเนื่องจากการแจกจ่ายทรั พย์ สินให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน ผู้ชาระบัญชี จะ
ดาเนินการวางเงินตามจานวนหนี ้หรื อจานวนเงินตามเช็ค หรื อทรัพย์สินอื่ น รวมทังวางเงิ
้
นประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว้ ณ
สานักงานวางทรัพย์ตามกฎหมาย กฎข้ อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการวางทรัพย์ และจะแจ้ งเป็ นหนังสือให้ เจ้ าหนี ้ หรื อผู้
ถือหน่วยลงทุนซึง่ มีชื่อปรากฎในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนทราบถึงการวางเงินหรื อทรัพย์สินดังกล่าวโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรื อโดยวิธีอื่นที่มีหลักฐานการตอบรับ อีกทังยั
้ งจะดาเนินการใดๆตามความจาเป็ นเพื่อให้
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นผู้มีสิทธิถอนเงินหรื อทรัพย์สินที่วางไว้ ซึ่งเจ้ าหนี ้ หรื อ
ผู้ถือหน่วยมิได้ เรี ยกเอาภายใน 10 ปี นับแต่วนั ถัดจากวันที่ได้ รับคาบอกกล่าวการวางเงิ นหรื อทรั พย์สินในฐานะที่เป็ น
ทรัพย์สนิ คงค้ างของกองทุน
(4) ผู้ชาระบัญชีจะต้ องชาระบัญชีให้ เสร็ จสิ ้นภายใน 90 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันเลิกกองทุน และเมื่อชาระบัญชี เสร็ จ
สิ ้นแล้ ว ผู้ชาระบัญชี จะท าการยื่ นคาขอจดทะเบี ยนเลิก กองทุนพร้ อมทัง้ จัดส่ง รายงานผลการชาระบัญชี ต ามแบบที่
สานักงานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลักทรั พย์ ประกาศก าหนดต่อ สานักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันชาระบัญชีเสร็ จสิ ้นเว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ไม่มารับเงินหรื อทรัพย์สนิ หรื อไม่ยื่นเช็คแก่ธนาคารเพื่อให้ ใช้ เงินตามเช็คที่ได้ รับเนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุน ผู้ชาระบัญชีสามารถยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกกองทุนได้ เมื่อพ้ นกาหนด 6 เดือนนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันชาระ
บัญชีเสร็ จสิ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ ต้ องไม่เกิ นหนึ่งปี นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันชาระบัญชีเสร็ จสิ ้น เว้ นแต่มีเหตุผลจาเป็ นและสมควรโดย
ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย และหากปรากฏว่ายังมี
ทรัพย์สินคงค้ างอยู่ ผู้ชาระบัญชีจะจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

32. อื่นๆ :
32.1 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการแก้ ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อวิธีการจัดการตาม
ที่ เ ห็ น สมควรในกรณี ที่ ส่ว นราชการต่ า งๆ เช่ น คณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ส านัก งาน
คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ใดที่ มี อ านาจตามกฎหมาย ได้ มี ก าร
ปรับเปลี่ยน แก้ ไขเพิ่ม /ลด ประกาศกาหนด เห็นชอบ สัง่ การ ผ่อนผันในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ
จัดตังจั
้ ดการ และ/หรื อวิธีการบริ หารจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของกฎหมาย ประกาศ ข้ อกาหนด ระเบียบปฏิบตั ิ
เงื่อนไข หรื อรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทังนี
้ ้ โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ ว
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32.2 การกู้ยืมเงินหรื อการทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืน
ในกรณีที่กองทุนรวมเปิ ดมีเหตุจาเป็ นต้ องบริ หารสภาพคล่องเป็ นการชัว่ คราว บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจกู้ยืมเงินหรื อ
เข้ าทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืนในนามของกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ต้ องเป็ นบุคคลประเภทสถาบัน โดยบุคคลดังกล่าวต้ องไม่ใช่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมเปิ ดนัน้
(2) ระยะเวลาการชาระหนี ้ตามสัญญากู้ยืมเงินหรื อธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืนต้ องไม่เกินเก้ าสิบวัน
(3) อัตราส่วนการกู้ยืมเงินและการทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืน ณ สิ ้นวันใด เมื่อรวมกันแล้ วต้ องไม่เกินร้ อยละ
สิบของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม เว้ นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้ เกิดจากการกู้ยืมเงินหรื อการทาธุรกรรม
การขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืนเพิ่มเติม
(4) ในกรณีของการทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืน ต้ องใช้ สญ
ั ญามาตรฐานที่กาหนดโดยสมาคมตลาดตราสาร
หนี ้ไทยหรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
32.3 การดารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้ อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาประกันภัยความรับผิดของบริ ษัทจัดการ บริ ษัท
จัดการจะเปลีย่ นให้ บริ ษัทจัดการรายอื่นเข้ าจัดการกองทุนรวมแทน ด้ วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสานักงาน หรื อขอมติ
โดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดการรู้หรื ออาจรู้ถึงการไม่สามารถดารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนดังกล่าว ทังนี
้ ้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการอาจขอให้ สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไป
ได้ โดยการคัดเลือกบริ ษัทจัดการรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้ จ่าย
เกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถ
ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
32.4 บริ ษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผู้ให้ บริ การ อันเนื่องมาจากการใช้ บริ การ
ของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้ นนต้
ั ้ องเป็ นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้ องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้ องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทจัดการใช้ บริ การของบุคคลนันบ่
้ อยครัง้ เกินความจาเป็ นเพื่อให้ กองทุน
ได้ รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้ แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทต้ องกระทา
ด้ วยความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ ได้ ของกองทุนนันด้
้ วย
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ ในรายงานรอบปี บัญชี และในกรณีที่เป็ นกองทุน
รวมเปิ ด จะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวไว้ ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้ วย
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32.5 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปรั บปรุ งเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และ/หรื อแก้ ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้ อมูล หรื อ
รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่ง
เอกสาร ข้ อมูล หรื อรายงานต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครื อข่าย
อินเตอร์ เนตของบริ ษัทจัดการ หรื อ การจัดส่งข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็ นต้ น และ/หรื อจัดส่งให้ ในรู ปแบบข้ อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น หรื อวิธีการอื่นใดตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความจานงไว้ แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ สาหรับหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้ รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อวิธีการอื่นใด ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความ
จานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึง่ กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความจานงในการรับเอกสาร ข้ อมูล หรื อรายงานต่างๆ เกี่ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธี
หนึง่ ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดส่งเอกสาร ข้ อมูล หรื อรายต่างๆ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ได้ แสดงความ
จานงไว้ เท่านัน้ จนกว่าจะมีคาสัง่ เปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่น ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ รับข้ อมูล
เกี่ยวกับกองทุนครบถ้ วน ตามวิธีหรื อช่องทางที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความจานงไว้ กบั บริ ษัทจัดการ
32.6 กองทุนนี ้ไม่ได้ จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้ กฎหมายการลงทุนของบริ ษัทของประเทศสหรัฐอเมริ กา
ค.ศ. 1940 และตามที่แก้ ไขเพิ่มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรื อ
กฎระเบียบอื่นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริ กา เว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในโครงการ และหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี ้ไม่ได้ จดทะเบียนภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1933 และตามที่แก้ ไขเพิ่มเติม
(United States Securities Act of 1933 (as amended)) หรื อกฎระเบียบอื่นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา เว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในโครงการ
ด้ วยเหตุดงั กล่าว บริ ษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริ กา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อ
ที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้ กบั คนสหรัฐอเมริ กา (“US Person”) ตาม
ความหมายที่กาหนดไว้ ใน Regulation S ซึ่งออกภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1933 (ซึ่ง
ความหมายคาว่า “US Person” อาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติมเป็ นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้ อม นอกจากนี ้ ผู้ถือ หน่วย
ลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ US Person ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอน
นันเป็
้ นการโอนหรื อจาหน่ายให้ แก่ US Person
ดังนัน้ ผู้ลงทุนหรื อผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้ วแต่กรณี ) จะต้ องแสดงตนในเวลาที่จองซื ้อหรื อในเวลาลงทะเบียนรับโอน
หน่วยลงทุน (แล้ วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมิได้ เปิ ดบัญชีซื ้อขายหน่วยลงทุนเพื่อหรื อในนามของ US Person
ผู้ลงทุนหรื อผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้ วแต่กรณี) จัดหาข้ อมูลเกี่ยวกับ US Person และควรปรึ กษากับนักกฎหมายของตน
ว่าตนเข้ าลักษณะเป็ น US Person หรื อไม่
32.7 ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
1. ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะถือได้ ในแต่ละกองทุนรวมต้ องไม่เกินหนึ่งในสาม
ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม
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2. ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้ อ 1 ให้ มีข้อยกเว้ นได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) กรณียกเว้ นให้ ถือหน่วยลงทุนได้ โดยไม่จากัดสัดส่วนสาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี ้
(ก) กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
(ช) กองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื่นใดที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ฌ) นิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรื อวัดเป็ นต้ น
(ญ) บุคคลอื่นที่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานเมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร
(2) กรณียกเว้ นให้ โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรื อกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุน
อาจถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้ อ 1 ได้ แต่ไม่เกินร้ อยละห้ าสิบของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมด
้
โดยได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน ทังนี
้ ้ ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้ สานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวม
ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็ นสาคัญ
3. เงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน ต้ องมีสาระสาคัญ
อย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถื อหน่วยลงทุนของ
บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจากัดสิทธิรับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสาระสาคัญดังต่อไปนี ้
(ก) บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจากัดสิทธิรับเงินปั นผลใน
ส่วนที่ถือเกินนัน้ เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้ เกิดจากการได้ หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม
2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีข้อยกเว้ นข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้ อ 2
(ข) บริ ษัทจัดการจะยกเงินปั นผลส่วนที่ถกู จากัดสิทธิตาม (ก) ให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดาเนินการเพื่อยกเงินปั นผลให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน บริ ษัทจัดการจะจัดทาบัญชีและแยกเงินปั นผล
ส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สนิ อื่นของกองทุนรวม โดยไม่นามารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน รวม
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(3) ในกรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม และในกรณีที่
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็ นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่
เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้ เว้ นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนันมี
้ บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเพียง
รายเดียวหรื อกลุ่มเดียวเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนัน้ บริ ษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าวเต็ม
ตามจานวนที่ถืออยู่
32.8 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
การดาเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรื อกฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัท
จัดการกองทุนรวมได้ ดาเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาโดยชอบแล้ วให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
เห็นชอบให้ ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมาย ให้ ถือว่ามตินนเสี
ั ้ ยไป
ในกรณีที่เป็ นการขอมติเพื่อแก้ ไขข้ อผูกพันในเรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ต้ องได้ รับมติโดย
เสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมดของโครงการจั
้
ดการกองทุนรวมนัน้ เว้ นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี ้ด้ วย
(1) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้ รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่เท่ากัน ให้ ได้ รับมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้ รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ ของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ ได้ รับมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้ รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ ของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ ได้ รับมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้ รับ
ผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ ของจานวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้
32.9 การจัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้ อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่จดั ให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้ อง และการชาระเงินหรื อทรัพย์สินอื่น รวมทังการให้
้
สิทธิหรื อการจากัด
สิทธิใดๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้ กระทาตามข้ อกาหนดในโครงการหรื อ
ตามกฎหมายแล้ ว ให้ ถือว่าบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ดาเนินการตามอานาจหน้ าที่แล้ ว
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีอานาจปฎิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่
ของบริ ษัทจัดการ
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3.10 เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ตอ่ การประกอบกิจการของบริ ษัทจัดการหรื อกลุม่ ยูโอบี
อาทิเช่นข้ อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษี ตา่ งประเทศในลักษณะเดียวกันตามที่ระบุในข้ อ 32.15 หรื อในกรณี
ที่บริ ษัทจัดการหรื อกลุม่ ยูโอบีมีความประสงค์กาหนดนโยบายหรื อแนวการดาเนินธุรกิจอันเป็ นผลสืบเนื่องจากพันธะผูกพัน
หรื อกฎหมายดังกล่าว บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการกาหนดเงื่อนไขสาหรับการเปิ ดบัญชี และการทาธุรกรรมตาม
หลักเกณฑ์ และ/หรื อนโยบายของบริ ษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที่เห็นสมควร โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลให้
ผู้ลงทุนทราบไว้ ณ ที่ทาการของบริ ษัทจัดการ
3.11 ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษี ตา่ งประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรี ยกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่
สัญชาติอเมริ กันนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีของ
บุคคลที่อยูใ่ นบังคับต้ องเสียภาษี ให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริ กนั ผู้ซึ่งมี
ถิ่นที่อยูถ่ าวรในสหรัฐอเมริ กา และผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยูท่ างภาษี ในสหรัฐอเมริ กา) ซึง่ เปิ ดหรื อมีไว้ กบั FFI นัน้ นอกจากนี ้ยังปรากฎ
ด้ วยว่าในปั จจุบนั มีรัฐบาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ ในลักษณะที่
คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึง่ ต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริ กนั และ
บุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่อหาความสัมพันธ์ ของลูกค้ า
กับประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าที่ในการกาหนดให้ ลกู ค้ าบางประเภทต้ องจัดทาเอกสารยื นยันตนตามหลักเกณฑ์
ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
้
รับผลกระทบที่สาคัญในสอง
กรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สนิ ทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่ มต้ นตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงิน
ลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับ
สถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึง่ จะเริ่ มต้ นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA กาหนดให้ สถาบัน
การเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กาและ FFI ที่เข้ าร่วมผูกพันตนตามข้ อกาหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบัน
การเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ) มีหน้ าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่
จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้ กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศรวมทังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่ วมผูกพันตามข้ อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับการทา
ธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดการ ซึ่งอาจทาให้ กองทุนรวมไม่สามารถ
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ดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดาเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิ ภาพ รวมถึงอาจทาให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่
สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื่อมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดาเนินงานรวมทั ้งเพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถื อ
หน่ว ยลงทุน โดยรวม บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และ
ข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพัน
ภายใต้ ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ผู้รับฝากทรัพย์สนิ และผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ูถื อ หน่ว ยลงทุน ที่ เ ข้ า ข่ า ยเป็ นพลเมื อ งของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (หรื อ เป็ นบุค คลตามที่ ก ฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด) ให้ คายินยอมบริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลข
ประจาตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนหรื อเงินปั น
ผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น )ที่มีอยู่ในบัญชีทงั ้ หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนัน้ กับบริ ษัทจัดการ ให้ กับหน่วยงานของรั ฐทังในและ
้
ต่างประเทศตามข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนนาส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสูจน์ ทราบความ
เกี่ยวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริ กนั หรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อที่กาหนดไว้
ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรั ฐอเมริ กา หรื อการแจ้ งปรั บปรุ ง ข้ อมูลเมื่อ ข้ อมูลที่เคยให้ ไว้ มีการ
เปลี่ยนแปลง เป็ นต้ น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้ าร่ วมใน FATCA หรื อกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง (ใน
กรณีที่เป็ นลูกค้ าสถาบันการเงิน) ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั ้งเพื่อให้ กองทุนหรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้นหากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น ใน
กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการกาหนด บริ ษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ้ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรื อได้ ดาเนินการตามข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้
ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคาสัง่ ซื ้อ/ สับเปลีย่ น/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริ การ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนันได้
้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่ เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั กับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทาให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์
เพิ่มขึ ้น หากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
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การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทาเพื่อ
หลีกเลีย่ งมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ องอันจะทาให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึ่งในทางปฏิบตั ิ
บริ ษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา (หรื อเป็ นบุคคล
ตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด) เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิ ไว้
ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดาเนินการตามข้ อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้ อมูลของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดาเนินการอื่นใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
32.12 การซื ้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ ประกันชี วิตควบหน่วยลงทุนสามารถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีค้ วบกรมธรรม์ ประกันชี วิตได้
ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก โดยติดต่อกับบริ ษัทประกันชีวิต หรื อตัวแทนที่บริ ษั ทประกันชีวิตกาหนด ทังนี
้ ้ การซื ้อขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกาหนด และวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างไปจากการซื ้อขายกองทุนเพียงอย่าง
เดียว ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการซือ้ หน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ ประกันชีวติ มีดังนี ้
32.12.1 มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน มูลค่าขันต
้ ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขนต
ั ้ ่า และจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า
เนื่องจากการซื ้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดาเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับกรมธรรม์
เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้ น ดังนัน้ การสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกาหนดในเรื่ องมูลค่าขันต
้ ่า
ของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน จานวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน มูลค่า หน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า และจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื ้อขายหน่วยลงทุนเพียง
อย่างเดียว
ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้ อกาหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์
32.12.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทประกันชีวิต หรื อตัว
แทนที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนด โดยชาระเป็ นเงินสด แคชเชียร์ เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรื อดราฟต์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนด คาสัง่ หักบัญชีธนาคาร หรื อหักบัญชีบตั รเครดิต หรื อด้ วยวิธี
อื่นใดตามที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนดทังนี
้ ้ บริ ษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขันต
้ ่าในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน วันและเวลา
ทาการในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน วิธีการในการสัง่ ซื ้อ วิธีการชาระเงินเพิ่ มเติม ตามที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรื อเอกสารการขายที่ผ้ ลู งทุนได้ รับจากบริ ษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสัง่ ซื ้อจะต้ องอยูภ่ ายใต้ กรอบระยะเวลาการ
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เสนอขายหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ ในโครงการ โดยคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริ ษัทจัดการได้ รับเอกสารและได้ รับ
ชาระเงินครบถ้ วนจากบริ ษัทประกันชีวิตแล้ ว
บริ ษัทจัดการ หรื อบริ ษัทประกันชีวิตในกรณีของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคาสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคาสัง่ ดังกล่าวอาจเข้ าข่ายลักษณะการทาธุรกรรม
ฟอกเงิน หรื อการก่อการร้ าย หรื อเข้ าข่ายบุคคลที่บริ ษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน
32.12.3 การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
32.12.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรู ปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ผ่านบริ ษัทประกันชีวิต ทังนี
้ ้ บริ ษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขันต
้ ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วย
ลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนาส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรื อเอกสารการขายที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับจากบริ ษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้ องอยู่
ภายใต้ กรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในโครงการ และคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริ ษัทประกันชีวิตได้ รับเอกสาร
หลักฐานครบถ้ วน
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็ นจานวนหน่วยลงทุน โดยใช้
แบบฟอร์ มของบริ ษัทประกันชีวิต ตามจานวนขันต
้ ่าและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์
32.12.3.2 การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริ ษัทประกันชีวิตจะดาเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจาทุก
เดือนเพื่อนาค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชาระค่าการประกันภัย ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริ หาร
กรมธรรม์ ตามอัตราที่กาหนดในกรมธรรม์ ซึง่ มูลค่าในการขายคืนอาจต่ากว่ามูลค่าขันต
้ ่าที่กาหนดในโครงการ
โดยบริ ษัทประกันชีวิตจะสรุ ปค่าใช้ จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทังนี
้ ้ ผู้ถือ หน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจสอบค่าใช้ จ่ายล่าสุดได้ ทางโทรศัพท์ หรื อช่องทางอื่นที่บริ ษัทประกันชีวิตจะเปิ ดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขาย
32.12.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ออกใบยืนยันการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามข้ อ 32.12.2 สาหรับผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทุน และการขายคืน หน่ว ยลงทุน แก่ผ้ ูถื อ หน่ว ยลงทุน ตามข้ อ 32.12.3.1 ภายใต้ ก รมธรรม์ ป ระกัน ชี วิต
ควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วันทาการ นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ไม่ออกใบหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
32.12.5 การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริ ษัทประกันชีวิต ตามจานวนขันต
้ ่า จานวนเงินคงเหลือ
ขันต
้ ่า และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ โดยส่งคาสัง่ ตามแบบฟอร์ มที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที่บริ ษัทประกัน
ชีวิตกาหนดไว้ สาหรับกรมธรรม์นนเท่
ั ้ านันโดยต้
้
องเป็ นการทารายการผ่านบริ ษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว หมายถึง การที่บริ ษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (กองทุนเปิ ดต้ นทาง) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุน
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ของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึง่ (กองทุนเปิ ดปลายทาง) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้ นทาง ซึง่ ได้ หกั
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลายทาง ทังนี
้ ้ การดาเนินการ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ ดงั นี ้
(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้ นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่งหรื อหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นประจาตามคาสัง่ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุให้ มีการขาย
หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้ นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีกกองหนึ่งหรื อหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทกุ ไตรมาสตามปี กรมธรรม์ให้ มีสดั ส่วนการ
ลงทุนเป็ นไปตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์
บริ ษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว และ/หรื อถาวรในกรณีที่บริ ษัทประกันชีวิต
เห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์หรื อมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อกรณีที่จานวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้ นทางต่า
กว่าจานวนขันต
้ ่าที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนดในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้จดั ส่งหนังสือยืนยันการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการ
นับแต่วนั ที่ได้ ดาเนินการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน สาหรับกรณีการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุน
อัตโนมัติ บริ ษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคาสัง่ ครัง้ แรก เมื่อคาสัง่ สับเปลี่ยนสิ ้นสุดลง หรื อ สรุ ปส่งเป็ น
รายงานรายปี แล้ วแต่กรณี ทั ้งนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ ทางโทรศัพท์ตามที่
บริ ษัทประกันชีวิตกาหนด
32.12.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื ้อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสทิ ธินาหน่วยลงทุนไปจานาได้ ตามกฏหมาย
32.12.7 การจัดส่งรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
32.12.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจาปี
บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดาเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจาปี ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หลังจากที่ได้ รับเอกสาร
จากบริ ษัทจัดการ
32.12.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ
บริ ษัทประกันชี วิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงิ นให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทัง้ นี ้ ผู้ถื อหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจสอบฐานะการเงินดังกล่าวได้ ทางโทรศัพท์ หรื อช่องทางอื่นที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนด หรื อร้ องขอรายงานแสดงฐานะ
การเงินเพิ่มเติมได้ ตามเงื่อนไขที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนด
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33. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
ไม่มี
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