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ค าจ ากดัความ 

 ในโครงกำรฉบบัน่ ้เว้นแราเนือ้ควำมจะแนดงใน้เน็นเป็นควำมนมำยอยาำงอื่น ค ำจ ำกดัควำมราำงๆ ใน้ม่ควำมนมำย
รำมท่่ได้ใน้ไว้  ดงัราอไปน่ ้

โครงการ นมำยถึง โครงกำรจดักำรกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย 
 
กองทุนรวม นมำยถึง กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย 
 
หน่วยลงทุน นมำยถึง นนาวยลงทนุกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย 
 
บริษัทจัดการ นมำยถึง บริษัทนลกัทรัพย์ท่่ได้รับใบอนญุำรใน้ประกอบธุรกิจนลกัทรัพย์ประเภทกำรจดักำรกองทนุรวม ซึ่ง
ในท่่น่ค้ือ บริษัทนลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ยลโอบ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
วันท าการ นมำยถึง วนัเปิดท ำกำรรำมปกริของบริษัทจดักำร  
 
วันท าการซือ้หน่วยลงทุน (Subscription Date) นมำยถึง วนัท่่บริษัทจดักำรก ำนนดใน้ผล้ลงทนุนำมำรถซือ้นนาวยลงทนุได้ 
ทัง้น่ร้ำมท่่ก ำนนดไว้ในรำยละเอ่ยดโครงกำร  
 
วันท าการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Date) นมำยถึง วนัท่่บริษัทจดักำรก ำนนดใน้ผล้ ถือนนาวยลงทนุนำมำรถท ำ
กำรขำยคืนนนาวยลงทนุได้ ทัง้น่ ้รำมท่่ก ำนนดไว้ในรำยละเอ่ยดโครงกำร  
 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน นมำยถึง บคุคลท่่บริษัทจดักำรกองทนุรวมมอบนมำยใน้ท ำนน้ำท่่ขำยนรือรับซือ้คืน
นนาวยลงทนุ แล้วแรากรณ่ ของกองทนุรวม 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ นมำยถึง ผล้ดลแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ซึง่ได้แกา ธนำคำรทนำรไทย จ ำกดั (มนำชน) 
 
มูลค่าหน่วยลงทุน นมำยถึง มลลคาำทรัพย์นนินทุธินำรด้วยจ ำนวนนนาวยลงทนุท่่จ ำนนาำยได้แล้วทัง้นมดเมื่อนิน้วนัท ำกำรท่่
ค ำนวณ  
 
ราคาขายหน่วยลงทุน (Subscription Price) นมำยถึง มลลคาำนนาวยลงทนุ ณ นิน้วนัท ำกำรขำยนนาวยลงทนุ บวกด้วย นาวนราำง
คาำขำยนนาวยลงทนุ (ถ้ำม่) และบวกด้วย คาำธรรมเน่ยมกำรขำยนนาวยลงทนุ (ถ้ำม่)  
 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Redemption Price) นมำยถึง มลลคาำนนาวยลงทนุ ณ นิน้วนัท ำกำรรับซือ้คืนนนาวยลงทนุ นกัด้วย
นาวนราำงคาำรับซือ้คืนนนาวยลงทนุ (ถ้ำม่) และนกัด้วย คาำธรรมเน่ยมกำรรับซือ้คืนนนาวยลงทนุ (ถ้ำม่)  
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ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-End Fee) นมำยถึง คาำธรรมเน่ยมท่่บริษัทจดักำรจะเร่ยกเก็บจำกผล้ซือ้
นนาวยลงทนุ โดยจะใช้มลลคาำนนาวยลงทนุ ณ นิน้วนัท ำกำรขำยนนาวยลงทนุเป็นฐำนในกำรค ำนวณ (ถ้ำม่)  
 
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Back-End Fee) นมำยถึง คาำธรรมเน่ยมท่่บริษัทจดักำรจะเร่ยกเก็บจำกผล้ขำยคืน
นนาวยลงทนุโดยจะใช้มลลคาำนนาวยลงทนุ ณ นิน้วนัท ำกำรรับซือ้คืนนนาวยลงทนุเป็นฐำนในกำรค ำนวณ (ถ้ำม่)  
 
ส่วนต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) นมำยถึง นาวนราำงท่่กองทุนจะเร่ยกเก็บจำกผล้นัง่ขำยคืน
นนาวยลงทุน ในกรณ่ท่่ม่กำรนัง่ขำยคืนนนาวยลงทุน (ถ้ำม่) กลาำวได้วาำนาวนราำงคาำรับซือ้คืนนนาวยลงทุนน่ ้โดยนลกัคือ
คาำชดเชยร้นทนุและคาำใช้จาำยในนาวนท่่เป็นของผล้ ถือนนาวยรำยท่่ท ำกำรขำยคืน อนึ่ง นาวนราำงคาำรับซือ้คืนนนาวยลงทนุน่ ้จะ
ถลกนบัรวมเข้ำเป็นรำยได้อื่น ๆ ของกองทนุ บริษัทจดักำรไมาได้ม่นาวนในกำรได้รับผลประโยชน์จำกกำรน่แ้ราอยาำงใด  
 
ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (Subscription Spread) นมำยถึง นาวนราำงท่่กองทนุจะเร่ยกเก็บจำกผล้ซือ้นนาวยลงทนุ ในกรณ่
ท่่ม่กำรนัง่ซือ้นนาวยลงทนุนลงัปิดกำรเนนอขำยครัง้แรก (ถ้ำม่) กลาำวได้วาำนาวนราำงคาำขำยนนาวยลงทนุน่ค้ือนาวนคาำชดเชย
ร้นทนุ และคาำใช้จาำยในกำรเนนอขำยนนาวยลงทนุในแราละครัง้ท่่ม่กำรเปิดกำรเนนอขำยนนาวยลงทนุ อนึ่ง นาวนราำงคาำขำย
นนาวยลงทนุน่ ้จะนบัรวมเข้ำเป็นรำยได้อื่น ๆ  ของกองทนุ บริษัทจดักำรไมาได้ม่นาวนในกำรได้รับผลประโยชน์จำกกำรน่แ้ราอยาำงใด  
 
แก้ไขราคาย้อนหลัง นมำยถึง แก้ไขรำคำนนาวยลงทนุท่่ไมาถลกร้องใน้เป็นรำคำนนาวยลงทนุท่่ถลกร้อง โดยแก้ไขรำคำย้อนนลงั
รัง้แราวนัท่่รำคำนนาวยลงทนุไมาถลกร้องจนถึงปัจจบุนั  
 
การชดเชยราคา นมำยถึง กำรเพิ่มนรือลดจ ำนวนนนาวยลงทุนของผล้ซือ้นรือผล้ขำยคืนนนาวยลงทุนท่่ม่รำคำนนาวยลงทุน
ไมาถลกร้อง นรือกำรจาำยเงินซึ่งม่มลลคาำเทาำกบันาวนราำงของรำคำนนาวยลงทนุท่่ไมาถลกร้องกบัรำคำนนาวยลงทนุท่่ถลกร้องแทน
กำรเพิ่มนรือลดจ ำนวนนนาวยลงทนุ  
 
ควบกองทุนรวม นมำยถึง กำรควบกองทุนรวมรัง้แรานองกองทุนรวมขึน้ไปเข้ำเป็นกองทุนรวมเด่ยว โดยจัดรัง้
กองทุนรวมในมาขึน้มำเพื่อซือ้นรือรับโอนทรัพย์นนิ นทิธิ และนน้ำท่่ของกองทนุรวมเดิม และเลกิกองทนุรวมเดิม  
 
รวมกองทุนรวม นมำยถึง กำรรวมกองทุนรวมรัง้แรานองกองทุนรวมขึน้ไปเข้ำเป็นกองทุนรวมเด่ยว โดยกองทุนรวมท่่
รับโอนซือ้นรือรับโอนทรัพย์นนิ นทิธิ และนน้ำท่่ของกองทนุรวมท่่โอนมำเป็นของรน และเลกิกองทนุรวมท่่โอน 
 
ควบรวมกองทุน นมำยถึง กำรควบกองทนุรวมนรือกำรรวมกองทนุรวม แล้วแรากรณ่  
 
ใบแสดงสิทธิ นมำยถึง ใบแนดงนทิธิในผลประโยชน์ท่่เกิดจำกนลกัทรัพย์อ้ำงอิงไทย (depositary receipt) 
 
หลักทรัพย์อ้างอิง นมำยถึง นลกัทรัพย์ประเภทใดประเภทนนึง่ท่่ออกโดยบริษัทจดทะเบ่ยนและใช้เพื่อรองรับใบแนดงนทิธิ  
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. นมำยถึง คณะกรรมกำรก ำกบันลกัทรัพย์และรลำดนลกัทรัพย์  
 
ส านักงาน หรือ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นมำยถึง น ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบันลกัทรัพย์และรลำดนลกัทรัพย์  
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ตลาดหลักทรัพย์ นมำยถึง รลำดนลกัทรัพย์แนางประเทศไทย  
 
สมาคม นมำยถึง นมำคมบริษัทจดักำรลงทนุ  
 
สถาบันการเงนิ นมำยถึง นถำบนักำรเงินรำมกฎนมำยวาำด้วยดอกเบ่ย้เงินใน้กล้ยืมของนถำบนักำรเงิน  
 
บริษัทจดทะเบียน นมำยถึง บริษัทท่่ม่นุ้นได้รับกำรจดทะเบ่ยนนรือได้รับอนญุำรใน้ท ำกำรซือ้ขำยได้ในรลำดนลกัทรัพย์
แนางประเทศไทย 
 
กิจการ นมำยถึง บริษัทท่่ม่นลกัทรัพย์จดทะเบ่ยนในรลำดนลกัทรัพย์ บริษัทท่่ม่นลกัทรัพย์ซือ้ขำยในศลนย์ซือ้ขำยนลกัทรัพย์ 
นรือบริษัทมนำชน จ ำกดั ท่่ม่ลกัษณะรำมท่่คณะกรรมกำรก ำกบัรลำดทนุประกำศก ำนนด 
 
กลุ่มกิจการ นมำยถึง บริษัทในญาและบริษัทยาอยรำมมำรรฐำนกำรบญัช่ท่่นภำวิชำช่พบญัช่ก ำนนดเก่่ยวกบักำรจดัท ำงบ
กำรเงินรวม 
 
ค าเสนอซือ้ นมำยถึง ค ำเนนอซือ้นลกัทรัพย์ของกิจกำรรำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบันลกัทรัพย์และรลำดนลกัทรัพย์ 
วาำด้วยนลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ วิธ่กำรในกำรเข้ำถือนลกัทรัพย์เพื่อครอบง ำกิจกำร 
 
คนสหรัฐอเมริกา (US Person) นมำยถึง US Person รำมควำมนมำยท่่ก ำนนดไว้ใน Regulation S ซึ่งออกภำยใร้
กฎนมำยนลกัทรัพย์ของประเทศนนรัฐอเมริกำ ค.ศ. 1933 (ซึง่ควำมนมำยค ำวาำ “US Person” อำจม่กำรแก้ไขเพิ่มเริมเป็น
ครำวๆ) 
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โครงการจดัการ 

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเมน้ท ์เอ็นจอย  

 
ชื่อบริษัทจัดการ  :  บริษัทนลกัทรัพย์จดักำรกองทนุยลโอบ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั  

ที่อยู่บริษัทจัดการ  :  ชัน้ 23A, 25 อำคำรเอเซ่ยเซ็นเรอร์ เลขท่่ 173/27-30, 32-33 
ถนนนำทรใร้  แขวงทุางมนำเมฆ  เขรนำทร  กรุงเทพมนำนคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2786-2222   โทรนำร 0-2786-2377 
www.uobam.co.th 

1.  ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

1.1.  ช่ือโครงกำรจดักำร (ไทย)  :   กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย 

1.2.  ช่ือโครงกำรจดักำร (องักฤษ)   :   Thai Cash Management Enjoy Fund 

1.3.  ช่ือยาอ  :   TCMFENJOY 

1.4.  ประเภทโครงกำร  :   กองทนุเปิด 

1.5.  ประเภทกำรขำย  :   ขำยนลำยครัง้  

1.6.  กำรก ำนนดอำยโุครงกำร  :   ไมาก ำนนด  

1.7.  อำยโุครงกำร  :  -  ป่ -  เดือน -  วนั  

1.8.  อำยโุครงกำรถึงวนัท่่ (กรณ่ก ำนนดอำยเุป็นชาวงเวลำ) : -  

1.9.  เง่ือนไข (อำยโุครงกำร)   :  

(1) บริษัทขอนงวนนิทธิท่่จะยรุิโครงกำร ในกรณ่ท่่กองทนุไมานำมำรถระดมทนุได้ครบ นรือลงทุนได้ครบแราไมานำมำรถ
ลงทนุได้รำมวรัถปุระนงค์ได้อยาำงเนมำะนม และ/นรือเมื่อพิจำรณำแล้วเน็นวาำเพื่อประโยชน์โดยรวมของผล้ ถือนนาวยลงทนุ 
และ/นรือกรณ่ท่่ม่เนรปัุจจยัอื่นใด เชาน ม่ควำมผนัผวนในเร่ืองผลรอบแทนจำกกำรลงทนุ นรือเศรษฐกิจและกำรเงิน เป็นร้น 
ทัง้น่ ้บริษัทจดักำรจะคืนเงินใน้กบัผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทุนนรือผล้ ถือนนาวยลงทนุ รำมท่่ระบไุว้ในโครงกำร โดยถือวาำได้รับควำม
เน็นชอบจำกผล้ ถือนนาวยลงทนุแล้ว 

(2) บริษัทขอนงวนนทิธิท่่จะยรุิโครงกำรเมื่อมลลคาำนนาวยลงทนุท่่ขำยได้แล้วทัง้นมด โดยค ำนวณรำมมลลคาำท่่รรำไว้ของ
นนาวยลงทนุท่่ขำยได้แล้วทัง้นมดลดลงในวนัท ำกำรใดจนท ำใน้ไมานำมำรถลงทนุ และ/นรือบรินำรจดักำรกองทนุใน้เป็นไป
รำมวรัถปุระนงค์ของกองทนุได้อยาำงเนมำะนม และ/นรือม่เนรใุน้เช่ือได้วาำเพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของผล้ ถือนนาวย
ลงทนุโดยรวม และ/นรือปัจจยัอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผล้ ถือนนาวยลงทนุ บริษัทจดักำรขอนงวนนิทธิท่่จะเลิกกองทนุ 
โดยถือวาำได้รับควำมเน็นชอบจำกผล้ ถือนนาวยลงทนุแล้ว 

1.10.  ลกัษณะโครงกำร  :   กองทนุเพื่อผล้ลงทนุทัว่ไป 

http://www.uobam.co.th/
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2.  จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่
เสนอขาย :  

2.1.  จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร  :  5,000,000,000 บำท  

2.2.  เง่ือนไข (จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร) :  

เง่ือนไข :  

ในระนวาำงระยะเวลำกำรเนนอขำยนนาวยลงทนุของกองทุนรวมครัง้แรก บริษัทจัดกำรขอนงวนนิทธิท่่จะเนนอขำยนนาวย
ลงทนุเกินจ ำนวนเงินทนุของโครงกำรได้ไมาเกินร้อยละ 15 ของจ ำนวนเงินทนุของโครงกำร  

2.3.  มลลคาำท่่รรำไว้ราอนนาวย  :  10 บำท  

2.4.  จ ำนวนนนาวยลงทนุ  :  500,000,000 นนาวย  

2.5.  รำคำของนนาวยลงทนุท่่เนนอขำยครัง้แรก  :  10 บำท  

2.6.  มลลคาำขัน้ร ่ำของกำรนัง่ซือ้ครัง้แรก  :  10,000 บำท  

2.7.  มลลคาำขัน้ร ่ำของกำรนัง่ซือ้ครัง้ถดัไป  :  10,000 บำท  

2.8.  มลลคาำขัน้ร ่ำของกำรนัง่ขำยคืน  :  ไมาก ำนนด  

2.9.  จ ำนวนนนาวยลงทนุขัน้ร ่ำของกำรนัง่ขำยคืน  :  ไมาก ำนนด  

2.10.  มลลคาำนนาวยลงทนุคงเนลอืในบญัช่ขัน้ร ่ำ  :  ไมาก ำนนด  

2.11.  จ ำนวนนนาวยลงทนุคงเนลอืในบญัช่ขัน้ร ่ำ  :  ไมาก ำนนด  

2.12.  รำยละเอ่ยดเพิ่มเริม  :  

“เง่ือนไขเพิ่มเริม ข้อ 2.6” 

บริษัทจดักำรขอนงวนนิทธิท่่จะลดนยาอน นรือยกเว้นมลลคาำขัน้ร ่ำของกำรนัง่ซือ้นนาวยลงทนุครัง้แรก  และ/นรือมลลคาำขัน้ร ่ำ
ของกำรนัง่ซือ้ครัง้ถดัไป โดยขึน้อยลากบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ทัง้น่ ้บริษัทจดักำรจะประกำศใน้ผล้ลงทนุทรำบลาวงนน้ำไมา
น้อยกวาำ 3 วนัท ำกำร ไว้ท่่น ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผล้นนบันนนุกำรขำยนรือรับซือ้คืน (ถ้ำม่) 

 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลักษณะพิเศษการลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  

3.1.  วรัถปุระนงค์ของโครงกำร :  

- เพื่อน ำเงินท่่ได้จำกกำรระดมเงินจำกผล้ลงทนุท่่เป็นบคุคลธรรมดำและนิริบคุคลทัง้ในและราำงประเทศ ลงทนุในรรำ
นำรแนางนน่ ้และ/นรือเงินฝำก ของภำครัฐและ/นรือของบริษัทท่่ม่ปัจจัยพืน้ฐำนด่ ม่แนวโน้มกำรเจริญเริบโรด่อยาำงม่
เนถ่ยรภำพจำกกำรฟืน้รวัของระบบเศรษฐกิจ เพื่อกาอใน้เกิดผลรอบแทนท่่เนมำะนม  

- เนื่องจำกกองทุนน่เ้น้นกำรริดราอนื่อนำรและกำรท ำรำยกำรซือ้ ขำย นรือนับเปล่่ยนนนาวยลงทุนผาำนระบบ
อิเล็กทรอนิกน์เทาำนัน้ ดงันัน้ กองทนุน่จ้ึงเนมำะน ำนรับลลกค้ำท่่ประนงค์จะท ำรำยกำรซือ้ ขำย นรือนบัเปล่่ยนนนาวยลงทุน 
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ริดราอนื่อนำร และ/นรือ ริดรำมข้อมลลขาำวนำรของกองทุนผาำนระบบอิเล็กทรอนิกน์ได้เทาำนัน้ และเนมำะน ำนรับลลกค้ำท่่
ยอมรับควำมเน่ย่งอนัเกิดจำกจำกกำรท ำรำยกำรผาำนระบบอิเลก็ทรอนิกน ์

 
3.2.  ชนิดกองทนุรวม :  ลงทนุโดยรรง  
 
3.3.  ประเภทกองทนุรวม :  พิเศษ 
 
3.4.  นโยบำยกำรลงทนุ :  รรำนำรแนางนน่ ้ 
 
3.5.  นโยบำยกำรกล้ยืม (ถ้ำม่) :  ไมาม่ 
 
3.6.  กำรลงทนุในนญัญำซือ้ขำยลาวงนน้ำ (Derivatives) :  ไมาลงทนุ  
 
3.7.  กำรลงทนุในรรำนำรท่่ม่ลกัษณะของนญัญำซือ้ขำยลาวงนน้ำแฝง (Structured Note) :  ไมาลงทนุ  
 
3.8.  ลกัษณะพิเศษ :  

-  กองทนุรวมรลำดเงิน (Money Market Fund) 

  ประเภทของกองทนุรวมรลำดเงิน : ในประเทศ 
 
3.9.  รำยละเอ่ยดเก่่ยวกบันโยบำยกำรลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

รำยละเอ่ยดเพิ่มเริมเก่่ยวกบันโยบำยกำรลงทนุ : 

(1)    กองทุนน่ม้่นโยบำยลงทุนในนรือม่ไว้ซึ่งเงินฝำก รรำนำรแนางนน่ ้ในประเทศ ทัง้ภำครัฐบำล รัฐวินำนกิจ และ/นรือ
ภำคเอกชน ระยะนัน้ ท่่ม่คณุภำพนลง ม่ควำมมัน่คง และม่นภำพคลาองนลง และ/นรือนลกัทรัพย์นรือทรัพย์นินอื่นนรือกำรนำ
ดอกผลโดยวิธ่อื่นรำมท่่ประกำศน ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับนลกัทรัพย์และรลำดนลกัทรัพย์วาำด้วยกำรลงทนุและ
กำรม่ไว้เพื่อเป็นทรัพย์นนิของกองทนุก ำนนดไว้ใน้ลงทนุได้   

(2)    กองทนุจะด ำรงอำยถุวัเฉล่ย่แบบถาวงน ำ้นนกัของรรำนำรทัง้นมดของกองทนุ (portfolio duration) ณ ขณะใดขณะนนึ่ง
ไมาเกิน 3 เดือน และรรำนำรแนางนน่ท้่่กองทนุจะลงทนุนรือม่ไว้ จะร้องม่ก ำนนดวนัช ำระนน่ร้ำมรรำนำรเมื่อทวงถำมนรือเมื่อ
ได้เน็น นรือไมาเกิน 397 วนันบัแราวนัท่่ลงทุนในทรัพย์นินนรือเข้ำท ำนญัญำ นอกจำกน่ ้รรำนำรนน่ท้่่กองทนุลงทุนจะร้องม่
อนัดบัควำมนาำเช่ือถืออยาำงใดอยาำงนนึง่ดงัราอไปน่ ้เว้นแราเป็นรรำนำรภำครัฐไทย 

(2.1)    อนัดบัควำมนาำเช่ือถืออยลาในนองอนัดบัแรกท่่ได้มำจำกกำรจดัอนัดบัควำมนาำเช่ือถือระยะนัน้ 

(2.2)    อนัดบัควำมนาำเช่ือถืออยลาในนำมอนัดบัแรกท่่ได้มำจำกกำรจดัอนัดบัควำมนาำเช่ือถือระยะยำว 

(2.3)    อนัดบัควำมนาำเช่ือถือท่่เท่ยบเค่ยงได้กบันองอนัดบัแรกของกำรจดัอนัดบัควำมนาำเช่ือถือระยะนัน้รำมท่่นถำบนัจดั
อนัดบัควำมนาำเช่ือถือได้เปร่ยบเท่ยบ 

(3)    ทัง้น่ ้กองทนุจะไมาลงทนุในนญัญำซือ้ขำยลาวงนน้ำ (Derivatives) และจะไมาลงทนุในรรำนำรท่่ม่ลกัษณะของนญัญำ
ซือ้ขำยลาวงนน้ำแฝง (Structured Note) นรือ Credit Linked Note 
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3.10.  กำรลงทนุในราำงประเทศ : ไมาม่กำรลงทนุในราำงประเทศ  
 
3.11.  รำยละเอ่ยดกำรลงทนุในราำงประเทศ  :   ไมาม่ 
 
3.12.  ประเภทของนลกัทรัพย์นรือทรัพย์นนิอื่น นรือกำรนำดอกผลโดยวิธ่อื่นท่่จะลงทนุ :  

3.12.1.  ประเภทของนลกัทรัพย์นรือทรัพย์นนิอื่น นรือกำรนำดอกผลโดยวิธ่อื่นท่่จะลงทนุในประเทศ :  

บริษัทจดักำรจะลงทนุในนรือม่ไว้ซึง่นลกัทรัพย์นรือทรัพย์นนิอื่นนรือนำดอกผลโดยวิธ่อื่นอยาำงใดอยาำงนนึ่งนรือนลำยอยาำง
รำมท่่ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ร. ก ำนนดดังราอไปน่  ้เ ว้นแราในกรณ่ท่่คณะกรรมกำร ก .ล.ร.นรือน ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ร. ม่ประกำศแก้ไขนรือเพิ่มเริมประเภทนรือลกัษณะของนลกัทรัพย์นรือทรัพย์นินนรือกำรนำดอกผล
โดยวิธ่อื่น บริษัทจดักำรจะลงทนุในนรือม่ไว้ซึ่งนลกัทรัพย์นรือทรัพย์นินอื่นนรือนำดอกผลโดยวิธ่อื่นอยาำงใดอยาำงนนึ่งนรือ
นลำยอยาำงรำมประกำศของคณะกรรมกำร ก.ล.ร. นรือประกำศน ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ร. ดงักลาำว 

อ่กทัง้ บริษัทจดักำรจะลงทนุในนรือม่ไว้ซึ่งนลกัทรัพย์นรือทรัพย์นินอื่นนรือนำดอกผลโดยวิธ่อื่นอยาำงใดอยาำงนนึ่งนรือ
นลำยอยาำงรำมท่่คณะกรรมกำร ก.ล.ร. นรือธนำคำรแนางประเทศไทย นรือนนาวยงำนท่่ม่อ ำนำจรำมกฎนมำยได้ม่ประกำศ
ก ำนนดนรือผาอนผนัใน้กองทนุรวมนำมำรถลงทนุได้เพิ่มเริมในอนำครอ่กด้วย 

 
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ 

3.12.1.1   รรำนำรแนางนน่ใ้นประเทศ ได้แกา นลกัทรัพย์ รรำนำร นรือนญัญำท่่เนนอขำยในประเทศ นรือม่ผล้ ออกนรือ
คลานญัญำเป็นนิริบคุคลท่่จดัรัง้ขึน้รำมกฎนมำยไทย ดงัราอไปน่ ้  

(1)    รรำนำรแนางนน่ท้่่ม่ลกัษณะคล้ำยเงินฝำก ได้แกา 

(1.1)     รัว๋แลกเงิน รัว๋นญัญำใช้เงิน บัรรเงินฝำก นรือนุ้นกล้ ระยะนัน้ ท่่ธนำคำรท่่ม่กฎนมำยเฉพำะจัดรัง้ขึน้ ธนำคำร
พำณิชย์ นรือบริษัทเงินทนุ เป็นผล้ออก ผล้นัง่จาำยผล้ รับรอง ผล้ รับอำวลั ผล้นลกันลงั นรือผล้ค ำ้ประกนั 

(1.2) รัว๋แลกเงินนรือรัว๋นญัญำใช้เงินท่่บริษัทนลกัทรัพย์ท่่ประกอบธุรกิจประเภทกำรใน้นินเชื่อเพื่อธุรกิจนลกัทรัพย์
เป็นผล้ออก ซึง่ก ำนนดวนัใช้เงินรำมรัว๋ไมาเกิน 270 วนันบัแราวนัออกรัว๋ และเป็นรัว๋เมื่อทวงถำมนรือเมื่อได้เน็น 

(1.3)     รัว๋แลกเงินนรือรัว๋นญัญำใช้เงิน ท่่ม่อำยไุมาเกิน 90 วนันบัแราวนัท่่ออก ซึง่ม่อนัดบัควำมนาำเช่ือถือ ดงัราอไปน่ ้

(ก)    อนัดบัควำมนาำเช่ือถือของรรำนำรนรือของผล้ออกรรำนำรอยลาในอนัดบัแรก ทัง้น่ ้ในกรณ่ท่่เป็นอนัดบัควำมนาำเชื่อถือ
ของผล้ออกรรำนำร ร้องเป็นอนัดบัควำมนาำเช่ือถือท่่ได้มำจำกกำรจดัอนัดบัควำมนาำเชื่อถือระยะนัน้ (short-term rating) 
ด้วย นรือ 

(ข)    อันดับควำมนาำเช่ือถือของผล้ รับรอง ผล้ รับอำวัล ผล้ นลักนลัง นรือผล้ ค ำ้ประกัน อยลาในอันดับท่่นำมำรถลงทุนได้ 
(investment grade) ทัง้น่ ้โดยกำรจดัอนัดบัควำมนาำเช่ือถือของนถำบนัจดัอนัดบัควำมนาำเช่ือถือภำยใร้ช่ือ Standard & 
Poor นรือ Moody’s นรือ Fitch นรือนถำบนัอื่นท่่น ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ร. ประกำศก ำนนดเพิ่มเริม 
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(2)   รรำนำรแนางนน่ท้ัว่ไป ได้แกา 

(2.1)    รรำนำรภำครัฐไทย อนัได้แกา  

(ก)   รัว๋เงินคลงั 

(ข)   พนัธบรัรรัฐบำล นรือพนัธบรัรธนำคำรแนางประเทศไทย 

(ค)   พนัธบรัร รัว๋แลกเงิน รัว๋นญัญำใช้เงิน นุ้นกล้  นรือใบน ำคญัแนดงนิทธิ ท่่จะซือ้นุ้นกล้  ท่่กระทรวงกำรคลงันรือ
กองทนุเพื่อกำรฟืน้ฟลและพฒันำระบบนถำบนักำรเงินเป็นผล้ออก ผล้นัง่จาำย ผล้ รับรอง ผล้ รับอำวลั นรือผล้ค ำ้ประกนั 
 
(2.2)    รรำนำรท่่เปล่ย่นมือได้  ซึง่นมำยถึง พนัธบรัร รัว๋แลกเงิน รัว๋นญัญำใช้เงิน นรือนุ้นกล้ท่่ไมารวมถึงนุ้นกล้แปลง
นภำพและนุ้นกล้ อนุพนัธ์ ท่่น ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ร. อนุญำรใน้เนนอขำยในลกัษณะทัว่ไปนรือในลกัษณะ
จ ำกดั นรือท่่ออกภำยใร้ข้อผลกพนัท่่ก ำนนดและอนญุำรโดยกระทรวงกำรคลงั นรือท่่นิริบคุคลท่่ม่กฎนมำยเฉพำะ
จดัรัง้ขึน้เป็นผล้ออก นรือท่่เป็นนลกัทรัพย์ท่่ออกในมาซึง่ผล้ออกนลกัทรัพย์ได้เนนอขำยนลกัทรัพย์ท่่ออกในมานัน้ทัง้นมด
ราอผล้ ถือนุ้นโดยได้รับช ำระรำคำเร็มมลลคาำท่่เนนอขำยจำกผล้ ถือนุ้น ทัง้น่ ้รรำนำรดงักลาำว ร้องม่ลกัษณะดงัราอไปน่ ้

(ก) เป็นรรำนำรขึน้ทะเบ่ยนในนมำคมรลำดรรำนำรนน่ไ้ทย  

(ข)  ม่รำคำท่่เนมำะนมรำมท่่นมำคมรลำดรรำนำรนน่ไ้ทยก ำนนด นรือม่ผล้แนดงรนราอบคุคลทัว่ไปวาำพร้อมจะ
เนนอรำคำซือ้และรับซือ้รรำนำรนัน้ ในรำคำดงักลาำว (bid price แบบ firm quote) รำมจ ำนวนและวิธ่กำรท่่
นมำคมรลำดรรำนำรนน่ไ้ทยก ำนนดอยลาเนมอ โดยได้นางน ำเนำรำคำแกานมำคมรลำดรรำนำรนน่ไ้ทยรลอดอำยุ
ของรรำนำรนัน้ 
 
(2.3)    ใบแนดงนทิธิในผลประโยชน์ท่่เกิดจำกนลกัทรัพย์อ้ำงอิงไทยท่่ม่นลกัทรัพย์อ้ำงอิงเป็นพนัธบรัร นรือนุ้ นกล้ท่่
ไมาใชานุ้นกล้อนพุนัธ์   
 
(2.4) ธุรกรรมกำรซือ้โดยม่นญัญำขำยคืน ทัง้น่ ้บริษัทจัดกำรร้องปฏิบรัิใน้เป็นไปรำมนลกัเกณฑ์ท่่น ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ร. ประกำศก ำนนด 
 
(2.5) ธุรกรรมกำรใน้ยืมนลกัทรัพย์โดยนลกัทรัพย์ท่่ใน้ยืมเป็นรรำนำรแนางนน่ร้ำมข้อ 3.12.1.1 (1) (2.1) (2.2) 
นรือ (2.3)    

ทัง้น่  ้กำรท ำธุรกรรมกำรใน้ยืมนลักทรัพย์ บริษัทจัดกำรร้องปฏิบัริใน้เป็นไปรำมนลักเกณฑ์ท่่น ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ร. ประกำศก ำนนด  

ในกรณ่รรำนำรแนางนน่ร้ำมข้อ 3.12.1.1 เป็นรัว๋แลกเงินนรือรัว๋นญัญำใช้เงินท่่ม่กำรจาำยผลรอบแทน ผลรอบแทน
นัน้ร้องอยลาในรลปอรัรำดอกเบ่ย้คงท่่นรืออรัรำดอกเบ่ย้ลอยรวัเทาำนัน้  

นอกจำกน่ ้กำรรับรอง รับอำวลั นลกันลงั นรือค ำ้ประกนัของบคุคลท่่ก ำนนดไว้รำมข้อ 3.12.1.1 ร้องเป็นกำรรับรอง
รลอดไป รับอำวลัทัง้จ ำนวน นลกันลงัโอนประเภทม่นทิธิไลาเบ่ย้โดยไมาม่ข้อก ำนนดลบล้ำงนรือจ ำกัดควำมรับผิดของ
ผล้นลกันลงั นรือค ำ้ประกนัร้นเงินและดอกเบ่ย้เร็มจ ำนวนแบบไมาม่เง่ือนไข  
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3.12.1.2 รรำนำรกึ่งนน่ก้ึ่งทนุ ท่่ออกโดยบริษัทจดทะเบ่ยน ทัง้น่ ้บริษัทดงักลาำวร้องไมาอยลาระนวาำงด ำเนินกำรใน้
เนรแุนางกำรเพิกถอนกำรจดทะเบ่ยนนรือกำรได้รับอนญุำรใน้ท ำกำรซือ้ขำยนมดไป ได้แกา นุ้นกล้แปลงนภำพท่่เนนอ
ขำยในประเทศซึง่ร้องม่ลกัษณะ ดงัราอไปน่ ้

(1)    เป็นรรำนำรขึน้ทะเบ่ยนในนมำคมรลำดรรำนำรนน่ไ้ทย  

(2)    ม่รำคำท่่เนมำะนมรำมท่่นมำคมรลำดรรำนำรนน่ไ้ทยก ำนนด นรือม่ผล้แนดงรนราอบคุคลทัว่ไปวาำพร้อมจะ
เนนอรำคำซือ้และรับซือ้รรำนำรนัน้ ในรำคำดงักลาำว (bid price แบบ firm quote) รำมจ ำนวนและวิธ่กำรท่่นมำคม
รลำดรรำนำรนน่ไ้ทยก ำนนดอยลาเนมอ โดยได้นางน ำเนำรำคำแกานมำคมรลำดรรำนำรนน่ไ้ทยรลอดอำยขุองรรำนำรนัน้  

ในกรณ่ท่่นุ้นกล้แปลงนภำพรำมวรรคนนึง่ม่กำรค ำ้ประกนั กำรค ำ้ประกนัดงักลาำวร้องเป็นกำรค ำ้ประกนัร้นเงินและ
ดอกเบ่ย้เร็มจ ำนวนแบบไมาม่เง่ือนไข 

นอกจำกน่ ้นุ้นกล้แปลงนภำพท่่กองทนุรวมรลำดเงินจะลงทนุได้ร้องเป็นไปรำมนลกัเกณฑ์ดงัราอไปน่  ้

(1)    ในขณะท่่ลงทนุนรือได้มำมลลคาำของนุ้นกล้แปลงนภำพดงักลาำวม่มลลคาำนลงกวาำรำคำรลำดของนุ้นท่่รองรับนุ้นกล้
แปลงนภำพนัน้ 

(2)    ในกรณ่ท่่ม่กำรใช้นิทธิแปลงนภำพ ใน้บริษัทจดักำรขำยนุ้นท่่ได้รับจำกกำรแปลงนภำพนัน้ภำยใน 30 วนั
นบัแราวนัท่่ได้นุ้นดงักลาำวมำ 

กำรใช้นทิธิแปลงนภำพรำม (2) นมำยควำมวาำ กำรแปลงนภำพแนางนทิธิในนุ้นกล้แปลงเป็นนุ้น ไมาวาำกำรแปลงนภำพ
ดงักลาำวจะเกิดจำกกำรใช้นทิธิแปลงนภำพนรือเกิดจำกข้อก ำนนดบงัคบักำรแปลงนภำพ 
 
3.12.1.3 นนาวยลงทนุของกองทนุรวมรลำดเงินในประเทศ 

นนาวยลงทนุรำมวรรคนนึ่ง นมำยควำมวาำ นนาวยลงทนุของกองทนุรวมท่่จดัรัง้ขึน้รำมพระรำชบญัญัรินลกัทรัพย์
และรลำดนลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 
3.12.1.4 เงินฝำกในนถำบนักำรเงินรำมกฎนมำยไทย แราทัง้น่ ้ไมารวมถึงเงินฝำกอินลำม 
 
3.12.1.5 ทรัพย์นินอื่นท่่ม่ลกัษณะท ำนองเด่ยวกับข้อ 3.12.1.1 ถึงข้อ 3.12.1.4 โดยได้รับควำมเน็นชอบจำก
น ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ร. 

เงื่อนไข :  

รรำนำรแนางนน่ร้ำมข้อ 3.12.1.1 และรรำนำรกึ่งนน่ก้ึ่งทุนรำมข้อ 3.12.1.2 ท่่กองทุนจะลงทุนนรือม่ไว้ได้ ร้อง
เป็นไปรำมเง่ือนไขดงัราอไปน่ ้

(1) ม่ก ำนนดวันช ำระนน่ร้ำมรรำนำรเมื่อทวงถำมนรือเมื่อได้เน็น นรือไมาเกิน 397 วันนับแราวนัท่่ลงทุนใน
ทรัพย์นนินรือเข้ำท ำนญัญำ 

(2)    ม่อนัดบัควำมนาำเช่ือถืออยาำงใดอยาำงนนึง่ดงัราอไปน่ ้เว้นแราเป็นรรำนำรภำครัฐไทย 
(ก)  อนัดบัควำมนาำเช่ือถืออยลาในนองอนัดบัแรกท่่ได้มำจำกกำรจดัอนัดบัควำมนาำเช่ือถือระยะนัน้ 
(ข)   อนัดบัควำมนาำเช่ือถืออยลาในนำมอนัดบัแรกท่่ได้มำจำกกำรจดัอนัดบัควำมนาำเช่ือถือระยะยำว 
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(ค)    อนัดบัควำมนาำเช่ือถือท่่เท่ยบเค่ยงได้กับนองอนัดบัแรกของกำรจัดอันดบัควำมนาำเช่ือถือระยะนัน้รำมท่่
นถำบนัจดัอนัดบัควำมนาำเช่ือถือได้เปร่ยบเท่ยบไว้ 

(3)    ไมาใชารรำนำรแนางนน่ด้งัราอไปน่ ้
(ก)    นุ้นกล้ ด้อยนทิธินรือรรำนำรอื่นท่่ม่ลกัษณะด้อยนทิธิในท ำนองเด่ยวกนั 
(ข)    นนาวยลงทนุนรือใบน ำคญัแนดงนทิธิท่่จะซือ้นนาวยลงทนุของกองทนุรวมรรำนำรแนางนน่ ้
(ค)    รรำนำรท่่ม่ลกัษณะของนญัญำซือ้ขำยลาวงนน้ำแฝง 
(ง)    ศกุลก 

ควำมในวรรคนนึง่ (2) ใน้ใช้บงัคบักบักำรลงทนุนรือม่ไว้ซึง่เงินฝำกรำมข้อ 3.12.1.4 เพื่อเป็นทรัพย์นนิของกองทนุด้วย 
 
3.12.2.  ประเภทของนลกัทรัพย์นรือทรัพย์นนิอื่น นรือกำรนำดอกผลโดยวิธ่อื่นท่่จะลงทนุในราำงประเทศ :  
- ไมาม่ –  
 
3.13.  อรัรำนาวนกำรลงทนุในนลกัทรัพย์นรือทรัพย์นนิอื่น เพื่อเป็นทรัพย์นนิของกองทนุรวม :  

3.13.1.  อรัรำนาวนกำรลงทนุในนลกัทรัพย์นรือทรัพย์นนิอื่นในประเทศ :  

บริษัทจัดกำรจะลงทุนในนรือม่ไว้ซึ่งนลกัทรัพย์ นรือทรัพย์นินอื่น นรือนำดอกผลโดยวิธ่อื่นเพื่อเป็นทรัพย์นินของ
กองทนุรวม รำมท่่น ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ร. นรือประกำศน ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ร ประกำศก ำนนด
ดงัราอไปน่ ้ในกรณ่ท่่น ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ร. ประกำศแก้ไนเปล่่นแปลงอรัรำนาวนกำรลงทนุ บริษัทจดักำร
จะลงทนุใน้เป็นไปรำมประกำศท่่แก้ไขด้วย 
 
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ในประเทศ 

3.13.1.1    บริษัทจดักำรอำจลงทนุนรือม่ไว้ซึ่งรรำนำรภำครัฐไทย รำมข้อ 3.12.1.1 (2.1) เพื่อเป็นทรัพย์นินของ
กองทนุได้ โดยไม่จ ากัดอัตราส่วน 
 
3.13.1.2    บริษัทจดักำรอำจลงทุนนรือม่ไว้ซึ่งทรัพย์นินท่่ม่อนัดบัควำมนาำเช่ือถืออยลาในอนัดบัท่่นำมำรถลงทุนได้
ดงัราอไปน่ ้ซึง่ธนำคำรท่่ม่กฎนมำยเฉพำะจดัรัง้ขึน้ ธนำคำรพำณิชย์ นรือบริษัทเงินทนุ เป็นผล้ออก ผล้นัง่จาำย ผล้ รับรอง 
ผล้ รับอำวลั ผล้ นลกันลงั ผล้ ค ำ้ประกันนรือคลานญัญำ เพื่อเป็นทรัพย์นินของกองทุนได้ โดยม่มลลคาำรวมกันทัง้นิน้เมื่อ
ค ำนวณเฉพำะธนำคำรนรือบริษัทเงินทนุรำยนัน้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลลคาำทรัพย์นนินทุธิของกองทนุ 

(1)    รรำนำรแนางนน่ใ้นประเทศ รำมข้อ 3.12.1.1  

(2)    รรำนำรกึ่งนน่ก้ึ่งทนุ รำมข้อ 3.12.1.2  

(3)    เงินฝำกในนถำบนักำรเงินรำมกฎนมำยไทย 

ในกรณ่ท่่กองทุนม่เงินฝำกในนิริบคุคลรำมวรรคนนึ่ง โดยม่วรัถุประนงค์เพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทนุ มิใน้นบั
มลลคาำของเงินฝำกดงักลาำวรวมในอรัรำนาวนรำมวรรคนนึง่ 

3.13.1.3  บริษัทจดักำรอำจลงทนุนรือม่ไว้ซึง่ทรัพย์นนิดงัราอไปน่ ้ท่่บคุคลใดเป็นผล้ออก ผล้นัง่จาำย ผล้ รับรอง ผล้ รับอำวลั 
ผล้นลกันลงั ผล้ค ำ้ประกนั นรือคลานญัญำ เพื่อเป็นทรัพย์นินของกองทนุได้ โดยม่มลลคาำรวมกนัทัง้นิน้เมื่อค ำนวณ
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เฉพำะผล้ออก ผล้นัง่จาำย ผล้ รับรอง ผล้ รับอำวลั ผล้นลกันลงั ผล้ค ำ้ประกัน นรือคลานญัญำรำยนัน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
มลลคาำทรัพย์นนินทุธิของกองทนุ 

(1)    รรำนำรแนางนน่ใ้นประเทศ รำมข้อ 3.12.1.1  

(2)    รรำนำรกึ่งนน่ก้ึ่งทนุ รำมข้อ 3.12.1.2  
 
3.13.1.4  บริษัทจัดกำรอำจลงทุนนรือม่ไว้ซึ่งทรัพย์นินท่่กลุามกิจกำรใดเป็นผล้ออก ผล้นัง่จาำย ผล้ รับรอง ผล้ รับอำวลั 
ผล้นลกันลงั ผล้ค ำ้ประกนั นรือคลานญัญำ เพื่อเป็นทรัพย์นนิของกองทนุได้ โดยม่มลลคาำรวมกนัทัง้นิน้ของกลุามกิจกำรนัน้
ไมาเกินอรัรำอยาำงใดอยาำงนนึง่ดงัราอไปน่ ้แล้วแราอรัรำใดจะนลงกวาำ 

(1)    ร้อยละ 30 ของมลลคาำทรัพย์นนิของกองทนุ 

(2)    อรัรำท่่ค ำนวณได้จำกน ำ้นนกัของกลุามกิจกำรดงักลาำวในรวัช่ว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบั
ร้อยละ 10 ของมลลคาำทรัพย์นนินทุธิของกองทนุนัน้ ทัง้น่ ้รวัช่ว้ดัดงักลาำวร้องเป็นดชัน่นรือองค์ประกอบของดชัน่ ท่่ม่
กำรเผยแพราอยาำงกว้ำงขวำงและนอดคล้องกบันโยบำยกำรลงทนุของกองทนุนัน้  
 
3.13.1.5   กำรลงทุนนรือม่ไว้ซึ่งทรัพย์นินท่่บริษัทในกลุามกิจกำรใดเป็นผล้ ออก ผล้ นัง่จาำย นรือคลานญัญำ เพื่อเป็น
ทรัพย์นินของกองทนุรำมข้อ 3.13.1.2 และข้อ 3.13.1.3 นำกทรัพย์นินดงักลาำวเป็นองค์ประกอบท่่ใช้ในกำร
ค ำนวณรวัช่ว้ดัของกองทนุนัน้ บริษัทจดักำรอำจลงทนุนรือม่ไว้ซึ่งทรัพย์นินดงักลาำวโดยม่มลลคาำรวมกนัทัง้นิน้เมื่อ
ค ำนวณเฉพำะผล้ออก ผล้นัง่จาำย นรือคลานญัญำรำยนัน้ได้ไมาเกินอรัรำนาวนดงัราอไปน่แ้ล้วแราอรัรำใดจะนลงกวาำ 

(1)    อรัรำท่่ค ำนวณได้จำกน ำ้นนกัของทรัพย์นินดงักลาำวในรวัช่ว้ดัรวมกบัร้อยละ 5 ของมลลคาำทรัพย์นินนทุธิ
ของกองทนุ 

(2)    อรัรำนาวนกำรลงทนุรำมข้อ 3.13.1.2 และข้อ 3.13.1.3 แล้วแรากรณ่ 
 
3.13.1.6  ในกรณ่ของกองทุนรวมรลำดเงิน ใน้บริษัทจัดกำรลงทุนนรือม่ไว้ซึ่งทรัพย์นินท่่ม่นภำพคลาองนลง
ดงัราอไปน่ ้โดยม่มลลคาำรวมกนัทัง้นิน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมลลคาำทรัพย์นินนทุธิของกองทนุ เมื่อค ำนวณรวม
ทกุบคุคลท่่เป็นผล้ออก ผล้นัง่จาำย ผล้ รับรอง ผล้ รับอำวลั ผล้นลกันลงั ผล้ค ำ้ประกนั นรือคลานญัญำ 

(1)    เงินนดนกลุเงินบำท 

(2)   เงินฝำกนกลุเงินบำท ทัง้น่ ้ร้องเป็นเงินฝำกในธนำคำรพำณิชย์นรือธนำคำรท่่ม่กฎนมำยเฉพำะจดัรัง้ขึน้ 

(3)    รัว๋เงินคลงัท่่ออกรำมกฎนมำยวาำด้วยกำรบรินำรนน่น้ำธำรณะ นรือ 

(4)    พนัธบรัรธนำคำรแนางประเทศไทยประเภทระยะนัน้ 

 

3.13.1.7    บริษัทจดักำรกองทนุรวมอำจลงทนุนรือม่ไว้ซึง่เงินฝำก บรัรเงินฝำก รัว๋แลกเงิน นรือรัว๋นญัญำใช้เงิน ท่่
บคุคลดงัราอไปน่ ้เป็นผล้ออก ผล้นัง่จาำย นรือคลานญัญำ เป็นจ ำนวนท่่ม่มลลคาำรวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของ
มลลคาำทรัพย์นินนทุธิของกองทนุรวมในรอบระยะเวลำบญัช่ นรือในรอบอำยกุองทนุรวมน ำนรับกองทนุรวมท่่ม่อำยุ
น้อยกวาำ 1 ป่ 
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(1)    ธนำคำรท่่ม่กฎนมำยเฉพำะจดัรัง้ขึน้ 

(2)    ธนำคำรพำณิชย์ 

(3)    บริษัทเงินทนุ 

(4)    บริษัทเครดิรฟองซิเอร์ 

(5)    บรรษัทรลำดรองนนิเช่ือท่่อยลาอำศยั 

(6)    นถำบนักำรเงินท่่ม่กฎนมำยเฉพำะจดัรัง้ขึน้ 

(7)    ธนำคำรราำงประเทศ 

กำรค ำนวณอรัรำนาวนกำรลงทนุรำมวรรคนนึง่ มิใน้นบัมลลคาำของทรัพย์นนิดงัราอไปน่ ้รวมในอรัรำนาวนดงักลาำว 

(1)    เงินฝำกในบญัช่เงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวม 

(2)    ทรัพย์นินท่่คลานญัญำในธุรกรรมกำรซือ้โดยม่นญัญำขำยคืนโอนกรรมนิทธ์ิใน้แกากองทุนรวม ทัง้น่ ้รำม
นลกัเกณฑ์ท่่น ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ร. ประกำศก ำนนด  

อรัรำนาวนรำมวรรคนนึ่งมิใน้น ำมำใช้บงัคบัในชาวงระยะเวลำ  6 เดือนกาอนวนัครบก ำนนดอำยุโครงกำรของ
กองทุนรวมท่่ม่อำยโุครงกำรรัง้แรา 1 ป่ขึน้ไป 
 
3.13.1.8   ในกรณ่ท่่เงินฝำกนรือรรำนำรแนางนน่ท้่่ม่ลักษณะคล้ำยเงินฝำกท่่กองทุนรวมลงทุนในนรือม่ไว้เกิน
อรัรำนาวนท่่ก ำนนดรำมข้อ 3.13.1.7 บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะลงทนุนรือม่ไว้ซึ่งทรัพย์นินดงักลาำวใน้ม่มลลคาำรวม
โดยเฉล่ย่ไมาเกินร้อยละ 45 ของมลลคาำทรัพย์นนินทุธิของกองทนุรวม ภำยใน 30 วนันบัแราวนันิน้รอบระยะเวลำบญัช่ 
ทัง้น่ ้จะค ำนวณอรัรำนาวนกำรลงทนุนรือม่ไว้ซึง่ทรัพย์นนิดงักลาำวโดยเฉล่ย่รัง้แราวนัแรกของรอบระยะเวลำบญัช่นัน้ 
จนถึงวนัท่่ทรัพย์นนินัน้ม่มลลคาำเป็นไปรำมอรัรำนาวนดงักลาำว 

เมื่อบริษัทจดักำรกองทนุรวมได้ปฏิบรัิรำมวรรคนนึ่งแล้ว บริษัทจดักำรจะรำยงำนใน้ผล้ดลแลผลประโยชน์ ของ
กองทนุรวมทรำบภำยในวันท ำกำรถัดจำกวนัท่่ทรัพย์นินนัน้ม่มลลคาำรวมโดยเฉล่่ยไมาเกินร้อยละ 45 ของมลลคาำ
ทรัพย์นินนทุธิของกองทนุรวม เพื่อใน้ผล้ด ลแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม รรวจนอบกำรปฏิบรัิดงักลาำว ทัง้น่ ้
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใน้ผล้ดลแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งใน้น ำนกังำนคณะกรรมกำร ก .ล.ร. ทรำบ
ภำยใน 5 วนันบัแราวนัท่่ได้รับรำยงำนจำกบริษัทจดักำรด้วย 

ในกรณ่ท่่บริษัทจดักำรไมานำมำรถปฏิบรัิรำมวรรคนนึง่ได้ น ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ร. อำจนัง่ใน้บริษัทจดักำร
เลกิกองทนุรวมนัน้ 
 
3.13.1.9 ในกรณ่ท่่ม่เนรุจ ำเป็นและนมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผล้ ถือนนาวยลงทุน อันเนื่องมำจำก
ปัญนำควำมผนัผวน (fluctuation) ของรลำดเงินและรลำดทนุในวงกว้ำงในรอบระยะเวลำบญัช่ใด บริษัทจดักำร
อำจขอผาอนผนัราอน ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ร. เพื่อไมาร้องน ำกำรลงทุนในนรือม่ไว้ซึ่งเงินฝำก บรัรเงินฝำก 
รัว๋แลกเงิน นรือรัว๋นญัญำใช้เงิน ในชาวงเวลำท่่เกิดควำมผนัผวนดงักลาำวมำรวมค ำนวณอรัรำนาวนกำรลงทนุรำมข้อ 
3.13.1.7 ได้น ำนรับรอบระยะเวลำบญัช่นัน้  
 
3.13.1.10 ในกรณ่ของกองทนุรวม บริษัทจดักำรกองทนุรวมอำจลงทนุนรือม่ไว้ซึ่งนนาวยลงทนุของกองทนุรวม
รลำดเงินเพื่อเป็นทรัพย์นนิของกองทนุรวมได้ ไมาเกินอรัรำนาวนดงัราอไปน่ ้
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(1)    ลงทุนนรือม่ไว้ซึ่งนนาวยลงทุนของแราละกองทุนรวมท่่บริษัทจัดกำรอื่นเป็นผล้ รับผิดชอบด ำเนินกำร ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของมลลคาำทรัพย์นนินทุธิของแราละกองทนุรวมท่่บริษัทจดักำรเป็นผล้ รับผิดชอบด ำเนินกำร  

(2)    ลงทุนนรือม่ไว้ซึ่งนนาวยลงทุนของทุกกองทุนรวมท่่บริษัทจัดกำรอื่นเป็นผล้ รับผิดชอบด ำเนินกำร ไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของมลลคาำทรัพย์นนินทุธิของแราละกองทนุรวมท่่บริษัทจดักำรเป็นผล้ รับผิดชอบด ำเนินกำร 

นนาวยลงทุนรำมวรรคนนึ่ง นมำยถึง นนาวยลงทุนของกองทุนรวมท่่จดัรัง้ขึน้รำมพระรำชบญัญัรินลกัทรัพย์และ
รลำดนลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 เทาำนัน้ แราไมารวมถึงนนาวยลงทนุของกองทนุรวมอนงันำริมทรัพย์  
 
3.13.1.11 บริษัทจัดกำรอำจท ำธุรกรรมกำรซือ้โดยม่นญัญำขำยคืนในนำมกองทุนได้ โดยม่มลลคาำธุรกรรม
รวมกนัทัง้นิน้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ 

ค ำวาำ “มลลคาำธุรกรรม” รำมวรรคนนึง่ นมำยควำมวาำ รำคำซือ้รวมกบัผลประโยชน์ท่่กองทนุพงึได้รับจำกธุรกรรมกำร
ซือ้โดยม่นญัญำขำยคืน จนถึงวนัท่่ม่กำรค ำนวณ 
 
3.13.1.12  บริษัทจดักำรอำจท ำธุรกรรมกำรใน้ยืมนลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยม่มลลคาำธุรกรรมรวมกนัทัง้นิน้ไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ ทัง้น่ ้กำรค ำนวณมลลคาำธุรกรรมดงักลาำว ใน้บริษัทจดักำรค ำนวณ
โดยใช้มลลคาำนลกัทรัพย์ท่่ใน้ยืม รวมผลประโยชน์ท่่พงึได้รับจนถึงวนัท่่ค ำนวณมลลคาำธุรกรรมดงักลาำว 
 
3.13.1.13  บริษัทจัดกำรจะค ำนวณอัรรำนาวนกำรลงทุนนรือม่ไว้ซึ่งใบแนดงนิทธิในผลประโยชน์ท่่เกิดจำก
นลกัทรัพย์อ้ำงอิงไทย ธุรกรรมกำรใน้ยืมนลกัทรัพย์ นรือใบน ำคญัแนดงนทิธิท่่จะซือ้นุ้นกล้  รำมนลกัเกณฑ์ดงัราอไปน่  ้

(1)    ในกรณ่ของใบแนดงนทิธิในผลประโยชน์ท่่เกิดจำกนลกัทรัพย์อ้ำงอิงไทย ใน้นบัมลลคาำของนลกัทรัพย์อ้ำงอิง
ของใบแนดงนทิธิดงักลาำว รวมในอรัรำนาวนน ำนรับนลกัทรัพย์อ้ำงอิงดงักลาำวท่่ก ำนนดในข้อ 3.13.1 โดยถือเนมือน
นนึง่วาำกองทนุได้ลงทนุนรือม่ไว้ซึง่นลกัทรัพย์อ้ำงอิงนัน้โดยรรง   

ทัง้น่ ้บริษัทจัดกำรอำจไมานับมลลคาำของใบแนดงนิทธิในผลประโยชน์ท่่เกิดจำกนลักทรัพย์อ้ำงอิงไทยรวมใน
อรัรำนาวนท่่ค ำนวณรำมผล้ออกทรัพย์นนินรือคลานญัญำท่่ก ำนนดรำมข้อ 3.13.1.2 และข้อ 3.13.1.3 ก็ได้ 

มลลคาำของนลกัทรัพย์อ้ำงอิงท่่น ำมำค ำนวณรวมในอรัรำนาวนรำมวรรคนนึ่งใน้ม่มลลคาำเทาำกบัมลลคาำใบแนดงนิทธิใน
ผลประโยชน์ท่่เกิดจำกนลกัทรัพย์อ้ำงอิงไทยท่่กองทนุได้ลงทนุนรือม่ไว้ 
 
(2)    ในกรณ่ของใบน ำคญัแนดงนทิธิท่่จะซือ้นุ้นกล้  บริษัทจดักำรจะค ำนวณอรัรำนาวนกำรลงทนุดงัราอไปน่  ้

(ก)   นับมลลคาำท่่ผล้ ออกรรำนำรดังกลาำวม่นน้ำท่่ร้องช ำระรำมรรำนำรนัน้รวมในอัรรำนาวนท่่ผล้ ออกรรำนำร
ดงักลาำว 

(ข)   นบัมลลคาำของนลกัทรัพย์อ้ำงอิงรวมในอรัรำนาวนท่่ผล้ออกนลกัทรัพย์อ้ำงอิงโดยถือเนมือนนนึง่วาำกองทนุลงทนุ
ในนลกัทรัพย์อ้ำงอิงนัน้โดยรรง ทัง้น่ ้มลลคาำของนลกัทรัพย์อ้ำงอิงดงักลาำวใน้ใช้มลลคาำรำมรำคำรลำดของนลกัทรัพย์
อ้ำงอิงนัน้ซึง่คลณกบัคาำเดลร้ำของใบน ำคญัแนดงนทิธิท่่จะซือ้นุ้นกล้  
 
(3)    ในกรณ่ของธุรกรรมกำรใน้ยืมนลกัทรัพย์ บริษัทจัดกำรจะค ำนวณอรัรำนาวนกำรลงทุนในนรือม่ไว้ซึ่งกำร
ใน้ยืมนลกัทรัพย์โดยใน้นบัมลลคาำทรัพย์นินท่่ใน้ยืมรวมในอรัรำนาวนน ำนรับนลกัทรัพย์ท่่ก ำนนดไว้ในข้อ 3. 13.1.2 
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และข้อ 3. 13.1.3 โดยถือเนมือนนนึ่งวาำกองทนุยงัคงม่ไว้ซึ่งนลกัทรัพย์นัน้อยลา ทัง้น่ ้บริษัทจดักำรอำจไมานบัรวมใน
อรัรำนาวนท่่ค ำนวณรำมคลานญัญำท่่ก ำนนดรำมข้อ 3.13.1.2 และข้อ 3.13.1.3 ก็ได้ 
 
3.13.1.14  ในกำรค ำนวณอรัรำนาวนรำมข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 (1) บริษัทจดักำรจะ
ปฏิบรัิรำมนลกัเกณฑ์ดงัราอไปน่ ้รวมทัง้เง่ือนไขรำมข้อ 3.13.1.15 ด้วย 

(1)    ในกรณ่ท่่ทรัพย์นินดังกลาำวม่ผล้ รับรอง ผล้ รับอำวัล ผล้ นลกันลงั นรือผล้ ค ำ้ประกัน บริษัทจัดกำรจะค ำนวณ
อรัรำนาวนท่่ผล้ออกทรัพย์นนินรือผล้ท่่เป็นคลานญัญำดงักลาำว นรือค ำนวณอรัรำนาวนผล้ รับรอง ผล้ รับอำวลั ผล้นลกันลงั นรือ
ผล้ค ำ้ประกนั แล้วแรากรณ่ ก็ได้  

(2)    ในกรณ่ท่่ทรัพย์นินม่บคุคลมำกกวาำนนึ่งรำยเป็นผล้ รับรอง ผล้ รับอำวลั ผล้นลกันลงั นรือผล้ค ำ้ประกนั บริษัทจดักำร
จะเลอืกค ำนวณอรัรำนาวนท่่ผล้ รับรอง ผล้ รับอำวลั ผล้นลกันลงั นรือผล้ค ำ้ประกนัรำยใดรำยนนึง่ก็ได้     
 
3.13.1.15  กำรค ำนวณอรัรำนาวนท่่ผล้ รับรอง ผล้ รับอำวลั ผล้นลกันลงั นรือผล้ค ำ้ประกนัรำมข้อ 3.13.1.14 จะท ำได้
ราอเมื่อบุคคลดงักลาำวได้ท ำกำรรับรองรลอดไป รับอำวลัทัง้จ ำนวน นลกันลงัโอนประเภทม่นิทธิไลาเบ่ ย้โดยไมาม่
ข้อก ำนนดลบล้ำงนรือจ ำกัดควำมรับผิดของผล้นลกันลงั นรือค ำ้ประกันร้นเงินและดอกเบ่ย้เร็มจ ำนวนแบบไมาม่
เง่ือนไข  
 
3.13.1.16  กำรลงทนุนรือม่ไว้ซึง่ทรัพย์นนิรำมข้อ 3.12.1 เพื่อเป็นทรัพย์นินของกองทนุ บริษัทจดักำรร้องด ำรง
อำยถุวัเฉล่ย่แบบถาวงน ำ้นนกั (portfolio duration) ณ ขณะใดขณะนนึง่ไมาเกิน 3 เดือน 

กรณ่ท่่กองทนุรวมรำมข้อ 3.12.1 ม่อำยถุวัเฉล่่ยแบบถาวงน ำ้นนกั ณ ขณะใดขณะนนึ่ง เกิน 3 เดือนริดราอกนัเป็น
ระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรไมาวาำจะเกิดจำกกำรลงทนุเพิ่มนรือไมาก็รำม ใน้บริษัทจดักำรปฏิบรัิดงัราอไปน่  ้

(1)    จัดท ำรำยงำน โดยระบุอำยุถัวเฉล่่ยแบบถาวงน ำ้นนกัของกองทุนรวม และนำเนรุท่่ไมานำมำรถด ำรงอำยุ
ถัวเฉล่ย่แบบถาวงน ำ้นนกั (portfolio duration) ณ ขณะใดขณะนนึง่ไมาเกิน 3 เดือนได้ และด ำเนินกำรดงัราอไปน่ ้

(ก)    นางรำยงำนดงักลาำวราอน ำนกังำน และผล้ดลแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทัง้น่ ้ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแราวนั
นดุท้ำยของระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรดงักลาำว 

(ข)    จดัเก็บน ำเนำรำยงำนดงักลาำวไว้ท่่บริษัทจดักำร 

(2)    ด ำเนินกำรแก้ไขใน้อำยถุวัเฉล่่ยแบบถาวงน ำ้นนกั ณ ขณะใดขณะนนึ่ง เนลือไมาเกิน 3 เดือน ภำยในโอกำนแรก
โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผล้ลงทนุเป็นน ำคญั แราร้องไมาเกิน 30 วนันบัแราวนันดุท้ำยของระยะเวลำ 5 วนัท ำกำร
ดงักลาำว เว้นแราบริษัทจัดกำรนำมำรถแนดงใน้น ำนกังำนเน็นวาำม่เนรุนดุวินยันรือเนรุจ ำเป็นอื่นใดอนัท ำใน้
บริษัทจัดกำรไมานำมำรถด ำเนินกำรดงักลาำวได้ 

(3)    จดัท ำรำยงำนเมื่อบริษัทจดักำรนำมำรถแก้ไขอำยถุวัเฉล่่ยแบบถาวงน ำ้นนกัได้ โดยใน้ระบอุำยถุวัเฉล่่ยแบบ
ถาวงน ำ้นนกัของกองทนุรวม และวนัท่่นำมำรถแก้ไขได้ และด ำเนินกำรรำมข้อ (1) (ก) และ (ข) โดยอนโุลม 
 
3.13.1.17 ในระนวาำงท่่บริษัทจัดกำรไมานำมำรถแก้ไขอำยุถัวเฉล่่ยแบบถาวงน ำ้นนกั ณ ขณะใดขณะนนึ่งใน้
เนลือไมาเกิน 3 เดือน ใน้บริษัทจดักำรปฏิบรัิดงัราอไปน่ ้ทัง้น่ ้โดยไมาร้องค ำนึงวาำระยะเวลำรำมข้อ 3.13.1.16 (2) 
ได้ลาวงพ้นไปแล้วนรือไมา 
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(1)    จดัท ำรำยงำนเมื่ออำยถุวัเฉล่ย่แบบถาวงน ำ้นนกั ณ ขณะใดขณะนนึง่เกิน 4 เดือน และทกุครัง้ท่่เพิ่มขึน้เกิน 1 
เดือน รำมล ำดบั โดยรำยงำนดงักลาำวใน้ม่นำระน ำคญัรำมข้อ 3.13.1.16 (1) โดยอนโุลม 

(2)    นางรำยงำนรำมข้อ (1) ราอน ำนกังำน และผล้ดลแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทัง้น่ ้ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแรา
วนัท่่เกิดกรณ่ดงักลาำว 

(3)    จดัเก็บน ำเนำรำยงำนรำมข้อ (1) ไว้ท่่บริษัทจดักำร 
 
3.13.1.18  กรณ่ท่่บริษัทจดักำรได้ลงทุนนรือม่ไว้ซึ่งทรัพย์นินรำมนลกัเกณฑ์ในข้อ 3.12.1 เพื่อเป็นทรัพย์นิน
กองทนุรวมรลำดเงินไว้แล้ว นำกราอมำทรัพย์นนิดงักลาำวม่คณุนมบรัิเปล่ย่นแปลงไป จนเป็นเนรใุน้บริษัทจดักำรไมา
นำมำรถม่ไว้เพื่อเป็นทรัพย์นนิของกองทนุได้ ใน้บริษัทจดักำรปฏิบรัิดงัราอไปน่ ้

(1)    จัดท ำรำยงำนโดยระบุช่ือ จ ำนวน อัรรำนาวนกำรลงทุนนรือม่ไว้ซึ่งทรัพย์นินท่่ขำดคุณนมบัริ และวันท่่
ทรัพย์นนินัน้ขำดคณุนมบรัิ และด ำเนินกำรดงัราอไปน่ ้

(ก)    นางรำยงำนดงักลาำวราอน ำนกังำน และผล้ดลแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทัง้น่ ้ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่่
เกิดกรณ่ดงักลาำว 

(ข)    จดัเก็บน ำเนำรำยงำนดงักลาำวไว้ท่่บริษัทจดักำร 
 
(2)    จ ำนนาำยทรัพย์นินท่่ขำดคณุนมบรัิภำยในโอกำนแรกโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผล้ลงทนุเป็นน ำคญั แราร้อง
ไมาเกินนำมนิบวนันบัแราวนัท่่ทรัพย์นินขำดคณุนมบรัิ เว้นแราบริษัทจดักำรนำมำรถแนดงใน้น ำนกังำนเน็นวาำม่เนรุ
ดงัราอไปน่ ้

(ก)    เนรนุดุวินยันรือเนรจุ ำเป็นอื่นใดอนัท ำใน้บริษัทจดักำรไมานำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขรำมท่่ก ำนนดใน (2) ได้ 

(ข)    บริษัทจัดกำรด ำเนินกำรใน้ผล้ ถือนนาวยลงทุนทุกรำย ณ วันท่่บันทึกมลลคาำทรัพย์นินเป็นศลนย์ นรือวันท่่ม่
พฤริกำรณ์วาำผล้ออกนรือคลานญัญำในทรัพย์นินดงักลาำวไมานำมำรถช ำระนน่ไ้ด้ เป็นผล้ม่นิทธิในทรัพย์นินนัน้ (set aside) 
รำมนลกัเกณฑ์ในประกำศน ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับนลกัทรัพย์และรลำดนลกัทรัพย์วาำด้วยนลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธ่กำรจดักำรกองทนุ 

(3)    จัดท ำรำยงำนเมื่อบริษัทจัดกำรนำมำรถจ ำนนาำยทรัพย์นินท่่ขำดคุณนมบัริ  นรือเมื่อทรัพย์นินนัน้
เปล่่ยนแปลงคุณนมบัริจนเป็นไปรำมนลักเกณฑ์ท่่ก ำนนดไว้น ำนรับกองทุนดังกลาำว โดยใน้ระบุช่ือ จ ำนวน 
อัรรำนาวนกำรลงทุนนรือม่ไว้ซึ่งทรัพย์นินดังกลาำว และวันท่่ทรัพย์นินนัน้ถลกจ ำนนาำยไป นรือวันท่่คุณนมบัริ
เปล่ย่นแปลง แล้วแรากรณ่ และด ำเนินกำรรำม (1) (ก) และ (ข) โดยอนโุลม 
 
3.13.1.19  ในระนวาำงท่่บริษัทจดักำรไมานำมำรถจ ำนนาำยทรัพย์นินท่่ขำดคณุนมบรัิท่่กองทนุอำจลงทนุนรือม่
ไว้ได้ ใน้บริษัทจดักำรปฏิบรัิดงัราอไปน่ ้ทัง้น่ ้โดยไมาร้องค ำนึงวาำระยะเวลำรำมข้อ 3.13.1.18 (2) ได้ลาวงพ้นไปแล้ว
นรือไมา 

(1)    จดัท ำรำยงำนเมื่ออรัรำนาวนกำรลงทนุนรือม่ไว้ซึง่ทรัพย์นินดงักลาำวเพิ่มขึน้ทกุร้อยละ  5 ของมลลคาำทรัพย์นิน
นทุธิของกองทนุ โดยใน้ระบช่ืุอ จ ำนวน อรัรำนาวนกำรลงทนุนรือม่ไว้ซึง่ทรัพย์นนินัน้ และวนัท่่อรัรำนาวนเพิ่มขึน้ 

(2)    นางรำยงำนรำม (1) ราอน ำนกังำน และผล้ดลแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทัง้น่ภ้ำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแรา
วนัท่่เกิดกรณ่ดงักลาำว 
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(3)    จดัเก็บน ำเนำรำยงำนรำม (1) ไว้ท่่บริษัทจดักำร ควำมในวรรคนนึง่มิใน้ใช้บงัคบักบักรณ่รำมข้อ 3.13.1.18 (2) (ข) 
 
3.13.1.20  ในกรณ่ท่่กองทนุรวมรลำดเงินม่กำรลงทนุนรือได้มำซึง่ทรัพย์นนิท่่ม่มลลคาำไมาเกินอรัรำนาวนท่่ก ำนนด
ไว้ในข้อ 3.13.1 นำกราอมำทรัพย์นนินัน้ม่มลลคาำเกินอรัรำนาวนดงักลาำวริดราอกนัเป็นเวลำ 5 วนัท ำกำร โดยไมาได้เกิด
จำกกำรลงทนุนรือได้มำเพิ่มเริม ใน้บริษัทจดักำรปฏิบรัิดงัราอไปน่ ้

(1)    จดัท ำรำยงำนโดยระบช่ืุอ จ ำนวน อรัรำนาวนกำรลงทนุนรือม่ไว้ซึง่ทรัพย์นนิท่่ม่มลลคาำเกินอรัรำนาวน และวนัท่่
ทรัพย์นนิม่มลลคาำเกินอรัรำนาวน และด ำเนินกำรดงัราอไปน่ ้

(ก)   นางรำยงำนดงักลาำวราอน ำนกังำน และผล้ดลแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทัง้น่ ้ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแราวนั
นดุท้ำยของระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรดงักลาำว 

(ข)   จดัเก็บน ำเนำรำยงำนดงักลาำวไว้ท่่บริษัทจดักำร 
 
(2)    ด ำเนินกำรแก้ไขอรัรำนาวนกำรลงทนุภำยในโอกำนแรกโดยค ำนงึถึงประโยชน์ของผล้ลงทนุเป็นน ำคญั แราร้อง
ไมาเกิน 30 วนันบัแราวนันดุท้ำยของระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรดงักลาำว เว้นแราบริษัทจดักำรนำมำรถแนดงใน้น ำนกังำน
เน็นวาำท่่ม่เนรนุดุวินยันรือเนรจุ ำเป็นอื่นใดอนัท ำใน้บริษัทจดักำรไมานำมำรถด ำเนินกำรดงักลาำว 
 
(3)    จดัท ำรำยงำนเมื่อบริษัทจดักำรนำมำรถแก้ไขอรัรำนาวนกำรลงทนุได้ โดยใน้ระบช่ืุอ จ ำนวน อรัรำนาวนกำร
ลงทนุนรือม่ไว้ซึง่ทรัพย์นนิดงักลาำว และวนัท่่นำมำรถแก้ไขได้ และด ำเนินกำรรำม (1) (ก) และ (ข) โดยอนโุลม 
 
3.13.1.21  ในระนวาำงท่่บริษัทจัดกำรไมานำมำรถแก้ไขอัรรำนาวนกำรลงทุนใน้เป็นไปรำมท่่ก ำนนดไว้ในข้อ 
3.13.1 ใน้บริษัทจดักำรปฏิบรัิรำมข้อ 3.13.1.19 โดยอนโุลม ทัง้น่ ้โดยไมาร้องค ำนงึวาำระยะเวลำรำมข้อ 3.13.1.20 
(2) ได้ลาวงพ้นไปแล้วนรือไมา 
 
3.13.1.22 ในกรณ่ท่่ทรัพย์นินในขณะท่่ลงทุนนรือในขณะท่่ได้มำเป็นทรัพย์นินของกองทุน ม่มลลคาำไมาเกิน
อรัรำนาวนท่่ก ำนนดในข้อ 3.13.1 น่ ้นำกราอมำม่มลลคาำเกินอรัรำนาวนดงักลาำวโดยไมาเข้ำลกัษณะรำมข้อ 3.13.1.8 ข้อ 
3.13.1.20 และข้อ 3.13.1.21 และกำรเกินอรัรำนาวนดงักลาำวมิได้เกิดจำกกำรลงทุนนรือได้ทรัพย์นินมำเพิ่มเริม 
บริษัทจดักำรจะยงัคงม่ไว้ซึง่ทรัพย์นนิดงักลาำวราอไปก็ได้   

ทัง้น่ ้บริษัทจดักำรจะจดัท ำรำยงำนโดยระบช่ืุอ จ ำนวน อรัรำนาวนกำรลงทนุนรือม่ไว้ซึ่งทรัพย์นินรำมวรรคนนึ่ง และ
วนัท่่ทรัพย์นินนัน้ม่มลลคาำเกินอรัรำนาวนท่่ก ำนนดพร้อมนำเนร ุและนางรำยงำนดงักลาำวใน้ผล้ดลแลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแราวนัท่่ทรัพย์นนินัน้ม่มลลคาำเกินอรัรำนาวนท่่ก ำนนด พร้อมทัง้จดัท ำน ำเนำ
รำยงำนดงักลาำวไว้ท่่บริษัทจดักำรเพื่อใน้น ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ร. นำมำรถรรวจนอบได้ 
 
3.13.1.23  ข้อจ ำกดักำรลงทนุข้ำงร้นจะไมาน ำมำใช้บงัคบักองทนุเปิดท่่ปรำกฏเนรรุำมนวัข้อ “กำรเลิกโครงกำร
จดักำรกองทนุรวม” และบริษัทจดักำรร้องด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทนุรำมนวัข้อ “กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำร 
เมื่อเลกิโครงกำรจดักำรกองทนุรวม” 
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นรุปอรัรำนาวนกำรลงทนุ :  

1.  Total non-investment grade  :  ลงทนุไมาเกินร้อยละ  0 
2.  Non-investment grade company limit  :  ลงทนุไมาเกินร้อยละ  0 
3. Investment grade company limit  :  ลงทนุไมาเกินร้อยละ  10 
4.  Financial institution company limit  :  ลงทนุไมาเกินร้อยละ  15 
5.  Individual fund limit   :  ลงทนุไมาเกินร้อยละ  10 
6.  Total fund limit    :  ลงทนุไมาเกินร้อยละ  20 
 
3.13.2.  อรัรำนาวนกำรลงทนุในนลกัทรัพย์นรือทรัพย์นนิอื่นในราำงประเทศ :  

- ไมาม่ -  
 
4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  ไมาม่ 
 
5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1.  ชาองทำงกำรเนนอขำยนนาวยลงทนุครัง้แรก :  

 บริษัทจดักำร        เจ้ำนน้ำท่่ทำงโทรศพัท์ (Mutual Fund by phone) 
 Internet (Premier Online - I Enjoy) 

  

5.2.  รำยละเอ่ยดกำรเนนอขำยนนาวยลงทนุครัง้แรก :  

5.2.1 วนัเวลำท ำกำรเนนอขำยนนาวยลงทนุ  

บริษัทจัดกำรจะเปิดใน้ม่กำรจองซือ้นนาวยลงทุน “กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย” ในวันท่่................... 
ระนวาำงเวลำ………………(จะระบไุว้ในนนงันอืช่ช้วน) ทัง้น่ ้บริษัทขอนงวนนทิธิท่่จะปิดกำรเนนอขำยนนาวยลงทนุกาอนครบ
ระยะเวลำเปิดเนนอขำยนนาวยลงทนุครัง้แรก นำกชาวงเวลำดงักลาำวบริษัทจดักำรม่ยอดกำรจองนัง่ซือ้นนาวยลงทนุครบรำม
จ ำนวนเงินทนุจดทะเบ่ยนกาอนนิน้นดุระยะเวลำเนนอขำย 

ทัง้น่ ้กำรท ำรำยกำรภำยในเวลำท่่ก ำนนดใด ใน้ถือเป็นรำยกำรของวนัท ำกำรนัน้ กำรท ำรำยกำรภำยนลงัเวลำท่่ก ำนนด จะ
ถือเป็นรำยกำรของวนัท ำกำรถดัไป 

บริษัทจดักำรนงวนนิทธิท่่จะพิจำรณำข้อมลล และเวลำกำรท ำรำยกำรของผล้ ถือนนาวยลงทุน ภำยใร้นลกัฐำนท่่ปรำกฏอยลาท่่
บริษัทจดักำรเป็นนลกัฐำนอ้ำงอิงเทาำนัน้ 

 
5.2.2    วิธ่กำรนัง่ซือ้นนาวยลงทนุ และรำคำขำยนนาวยลงทนุ 

5.2.2.1   กำรนัง่ซือ้นนาวยลงทนุครัง้แรก 

ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุท่่ยงัไมาเคยเปิดบญัช่กองทนุโดยรรงกบับริษัทจดักำรมำกาอน จะร้องเปิดบญัช่กองทนุ โดยร้องม่เอกนำร
รำมข้อ 5.2.6 “เอกนำรนลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัช่” แนบ และจะร้องกรอกรำยละเอ่ยดในใบค ำขอเปิดบญัช่กองทนุ ใบ
ค ำนัง่ซือ้นนาวยลงทนุ และใบค ำขอใช้บริกำรอื่นๆ ใน้ครบถ้วนชดัเจน โดยจะร้องซือ้นนาวยลงทนุครัง้แรกผาำนบริษัทจดักำร
เทาำนัน้ รำมชาองทำงท่่บริษัทจดักำรก ำนนด 
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5.2.2.2   มลลคาำขัน้ร ่ำของกำรนัง่ซือ้นนาวยลงทนุ 

ผล้นัง่ซือ้จะร้องนัง่ซือ้นนาวยลงทนุเป็นมลลคาำไมาร ่ำกวาำ 10,000 บำท (นนึ่งนมื่นบำท) นรือรำมท่่บริษัทจดักำรก ำนนดเป็น
อยาำงอื่น 

(1)   รำคำขำยนนาวยลงทนุ  

 รำคำขำยนนาวยลงทนุ  = 10 บำท + คาำธรรมเน่ยมกำรขำยนนาวยลงทนุ (Front-end Fee) (ถ้ำม่)  

(2)   วิธ่กำรขอรับนนงันอืช่ช้วน ใบค ำนัง่ซือ้นนาวยลงทนุ ใบค ำขอเปิดบญัช่กองทนุ  

ผล้นนใจลงทนุนำมำรถริดราอขอรับนนงันอืช่ช้วนนาวนข้อมลลโครงกำร และ/นรือนนงันือช่ช้วนนาวนนรุปข้อมลลน ำคญั และ/นรือ
ใบค ำนัง่ซือ้นนาวยลงทุน และ/นรือใบค ำขอเปิดบญัช่กองทุน และ/นรือเอกนำรอื่นๆ ท่่เก่่ยวข้องได้ท่่บริษัทจัดกำร นรือทำง
เว็บไซร์ของบริษัทจดักำร (www.uobam.co.th) และ/นรือวิธ่อื่นใดท่่บริษัทจดักำรก ำนนด ทัง้น่ ้รำมวนัและเวลำท ำกำรของ
บริษัทจดักำร  

ทัง้น่ ้บริษัทจดักำรขอนงวนนิทธิท่่จะจดันางเอกนำร แบบฟอร์ม นรือข้อมลลราำง ๆ ท่่เก่่ยวข้องกบักองทนุใน้กบัผล้นนใจลงทุน
ผาำนระบบอิเล็กทรอนิกน์ เชาน จัดนางผาำนระบบเครือขาำยอินเทอร์เน็รของบริษัทจัดกำร นรือกำรจัดนางข้อมลลทำง
อิเลก็ทรอนิกน์ (email) เป็นร้น และ/นรือจดันางใน้ในรลปแบบข้อมลลทำงอิเลก็ทรอนิกน์อื่น 
 
5.2.2.3   กำรนัง่ซือ้นนาวยลงทนุผาำนชาองทำงท่่บริษัทจดักำรก ำนนด 

(ก) การสั่งซือ้หน่วยลงทุน ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(1) ส าหรับผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนโดยตรงกับบริษัทจัดการมาก่อน 

ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทุนท่่ยงัไมาเคยเปิดบญัช่กองทนุโดยรรงกบับริษัทจดักำรมำกาอน จะร้องด ำเนินกำรเปิดบญัช่กองทนุ และ
นมคัรขอใช้บริกำร Premier Online และท ำนนงันอืยินยอมใน้นกัเงินจำกบญัช่เงินฝำกอรัโนมรัิ (Direct Debit) รำมรำยช่ือ
ธนำคำรท่่บริษัทจดักำรก ำนนดไว้กาอน รวมทัง้ท ำแบบประเมินกำรลงทนุ (Customer Risk Profile) ไว้กาอน โดยร้องม่เอกนำร
รำมข้อ 5.2.4 “เอกนำรนลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัช่” แนบ และจะร้องกรอกรำยละเอ่ยดในใบค ำขอเปิดบญัช่กองทนุ ใบ
ค ำนัง่ซือ้นนาวยลงทนุ และใบค ำขอใช้บริกำรอื่นๆ ใน้ครบถ้วนชดัเจน โดยผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทุนจะร้องนมคัรผาำนบริษัทจดักำร
เทาำนัน้ 

ทัง้น่ ้เมื่อผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุได้นางเอกนำรกำรนมคัร Premier Online ครบถ้วนแล้ว บริษัทจดักำรจึงจะเปิดบญัช่กองทุน 
และ/นรือบญัช่นนาวยลงทนุ ใน้ผล้นัง่ซือ้และจะด ำเนินกำรจดันางรนนัประจ ำรวั Premier Online ในกำรเข้ำระบบใน้แกาผล้นัง่ซือ้ 
เพื่อใน้ผล้นัง่ซือ้นำมำรถนัง่ซือ้นนาวยลงทุนและท ำรำยกำรราำงๆ ทำง internet ได้ นลงัจำกนัน้ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุจะร้อง
เข้ำไปในระบบ Premier Online เพื่อขอปรับระดบั (upgrade) เป็น Premier Online - I Enjoy โดยผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุจะร้อง
กรอกข้อมลล E-mail address เบอร์โทรศพัท์มือถือ และข้อมลลอื่นๆ ใน้ถลกร้องและครบถ้วน เพื่อท่่บริษัทจดักำรจะได้ใช้ข้อมลล
ดงักลาำวในกำรริดราอนื่อนำรและนางข้อมลลและรำยงำนราำงๆ เก่่ยวกบักองทนุไปใน้กับผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุนรือผล้ ถือนนาวย
ลงทนุ 

ทัง้น่ ้ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทุนจะยงัไมานำมำรถท ำรำยกำรซือ้ ขำยคืน นรือนบัเปล่่ยนนนาวยลงทุนผาำนระบบอิเล็กทรอนิกน์ได้ 
จนกวาำนนงันอืยินยอมใน้นกับญัช่เงินฝำกอรัโนมรัิจะได้รับกำรอนมุรัิจำกธนำคำรเจ้ำของบญัช่เร่ยบร้อยแล้ว 
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(2) ส าหรับผู้สั่ งซือ้หน่วยลงทุนที่เคยเปิดบัญชีกองทุนโดยตรงกับบริษัทจัดการมาก่อนแล้ว แต่ยังไม่เคย
สมัครขอใช้บริการ Premier Online และท าหนังสือยนิยอมให้หักบัญชีเงนิฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) 

ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุจะร้องนมคัรขอใช้บริกำร Premier Online และท ำนนงันือยินยอมใน้นกับญัช่เงินฝำกอรัโนมรัิ (Direct 
Debit) รำมรำยช่ือธนำคำรท่่บริษัทก ำนนดไว้กาอน ทัง้น่ ้เมื่อผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุได้นางเอกนำรกำรนมคัร Premier Online 
ครบถ้วนแล้ว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรจดันางรนนัประจ ำรวั Premier Online ในกำรเข้ำระบบใน้แกาผล้นัง่ซือ้ เพื่อใน้ผล้นัง่ซือ้
นำมำรถนัง่ซือ้นนาวยลงทนุและท ำรำยกำรราำงๆ ทำง internet ได้ นลงัจำกนัน้ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทุนจะร้องเข้ำไปในระบบ 
Premier Online เพื่อขอปรับระดบั (upgrade) เป็นPremier Online - I Enjoy โดยผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุจะร้องกรอกข้อมลล 
E-mail address เบอร์โทรศพัท์มือถือ และข้อมลลอื่นๆ ใน้ถลกร้องและครบถ้วน เพื่อท่่บริษัทจดักำรจะได้ใช้ข้อมลลดงักลาำวใน
กำรริดราอนือ่นำรและนางข้อมลลและรำยงำนราำงๆ เก่่ยวกบักองทนุไปใน้กบัผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุนรือผล้ ถือนนาวยลงทนุ 

ทัง้น่ ้ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทุนจะยงัไมานำมำรถท ำรำยกำรซือ้ ขำยคืน นรือนบัเปล่่ยนนนาวยลงทุนผาำนระบบอิเล็กทรอนิกน์ได้ 
จนกวาำนนงันอืยินยอมใน้นกับญัช่เงินฝำกอรัโนมรัิจะได้รับกำรอนมุรัิจำกธนำคำรเจ้ำของบญัช่เร่ยบร้อยแล้ว 

 

(3) ส าหรับผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนที่เคยเปิดบัญชีกองทุนโดยตรงกับบริษัทจัดการมาก่อนแล้ว และได้สมัครขอใช้
บริการ Premier Online และท าหนังสือยนิยอมให้หักบัญชีเงนิฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) อยู่แล้ว 

ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุจะร้องเข้ำไปในระบบ Premier Online เพื่อขอปรับระดบั (upgrade) เป็น Premier Online - I Enjoy 
กาอนจึงจะนำมำรถท ำรำยกำรซือ้ ขำยคืน นรือนบัเปล่่ยนนนาวยลงทนุผาำนระบบอิเล็กทรอนิกน์ได้ โดยผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทุน
จะร้องกรอกข้อมลล E-mail address เบอร์โทรศพัท์มือถือ และข้อมลลอื่นๆ ใน้ถลกร้องและครบถ้วน เพื่อท่่บริษัทจดักำรจะได้
ใช้ข้อมลลดงักลาำวในกำรริดราอนือ่นำรและนางข้อมลลและรำยงำนราำงๆ เก่่ยวกบักองทนุไปใน้กบัผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุนรือผล้ ถือ
นนาวยลงทนุ 
 
(ข) การสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทจัดการก าหนด 

นอกเนนือจำกกำรนัง่ซือ้นนาวยลงทนุผาำนระบบอิเลก็ทรอนิกน์ท่่ระบขุ้ำงร้น ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุนำมำรถนัง่ซือ้นนาวยลงทนุได้
โดย 

 นัง่ซือ้ผาำนบริษัทจดักำร  
 นัง่ซือ้ผาำนเจ้ำนน้ำท่่ทำงโทรศพัท์ของบริษัทจดักำร (Mutual Fund by Phone) 

น ำนรับมลลคาำขัน้ร ่ำของกำรนัง่ซือ้ และจ ำนวนเงินนลงนดุราอครัง้ในกำรนัง่ซือ้นนาวยลงทนุ ใน้เป็นไปรำมท่่ระบไุว้ในนนงันือช่ ้
ชวน และ/นรือคลามือกำรใช้บริกำรของแราละระบบ  

ซึ่งวิธ่กำรนรือชาองทำงกำรเนนอขำยนนาวยลงทนุดงักลาำวข้ำงร้น บริษัทจดักำรอำจเปิด และ/นรือไมาเปิดใน้บริกำรครบทุก
ชาองทำง ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทุนนำมำรถนอบถำมเพิ่มเริม และขอคลามือกำรใช้บริกำรของแราละระบบได้ท่่บริษัท จัดกำร 
และ/นรือผาำนทำงเว็บไซร์ของบริษัทจดักำร (www.uobam.co.th) และ/นรือผาำนเจ้ำนน้ำท่่ทำงโทรศพัท์ของบริษัทจดักำร 
และ/นรือวิธ่อื่นใดรำมท่่บริษัทจดักำรก ำนนดเพิ่มเริม ทัง้น่ ้ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุนำมำรถศึกษำรำยละเอ่ยด ข้อก ำนนด และ
เง่ือนไขราำง ๆ ของแราละระบบได้จำกคลามือกำรใช้บริกำร และ/นรือท่่บริษัทได้ประกำศเพิ่มเริม เชาน ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุท่่
ร้องกำรใช้บริกำรในแราละระบบ จะร้องเคยเปิดบญัช่กองทนุนรือบญัช่ผล้ ถือนนาวยลงทนุมำกาอน และ/นรือได้รับอนมุรัิกำร
ขอใช้บริกำร และ/นรือกำรขอนกับญัช่เงินฝำกอรัโนมรัิของธนำคำรพำณิชย์ เป็นร้น 
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ทัง้น่ ้ในกรณ่ท่่บริษัทจดักำรไมานำมำรถเปิดใน้ท ำรำยกำรซือ้นนาวยลงทนุผาำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกน์ของบริษัทจดักำรได้ อนั
เนื่องมำจำกควำมบกพราอง นรือขดัข้องของอปุกรณ์ใดๆ และ/นรือควำมผิดพลำดของระบบอิเล็กทรอนิกน์และกำรนื่อนำร
ของบริษัทจดักำร เครือขาำยอินเทอร์เน็ร และ/นรือเนรกุำรณ์อื่นใด บริษัทจดักำรขอนงวนนิทธิท่่จะใน้ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุ
นำมำรถนางค ำนัง่ซือ้ผาำนชาองทำงอื่นใดรำมท่่บริษัทจดักำรเน็นนมควร โดยไมาถือวาำเป็นกำรแก้ไขโครงกำร 

นอกจำกน่ ้บริษัทจดักำรขอนงวนนทิธิท่่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเริม นยดุกำรใน้บริกำร และ/นรือปรับลด วิธ่กำรนรือชาองทำง
ดงักลาำว ซึ่งจะเป็นไปรำมนลกัเกณฑ์ของน ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ร. โดยไมาถือวาำเป็นกำรแก้ไขโครงกำร โดยบริษัท
จัดกำรจะแจ้งใน้ผล้ ลงทุนทรำบลาวงนน้ำไมาน้อยกวาำ 3 วนัท ำกำรกาอนวนัเร่ิม/นยุดกำรใน้บริกำร ทัง้น่ ้จะริดประกำศ ณ 
นถำนท่่ท ำกำรของบริษัทจดักำรและผล้นนบันนนุกำรขำยนรือรับซือ้คืน (ถ้ำม่) 

 
5.2.3   กำรรับช ำระ และกำรเก็บรักษำเงินคาำซือ้นนาวยลงทนุ  

5.2.3.1   ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุจะร้องช ำระเงินคาำซือ้ครัง้เด่ยวเร็มจ ำนวนท่่นัง่ซือ้ โดยวิธ่นกับญัช่เงินฝำกอรัโนมรัิจำก
บญัช่เงินฝำกของผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุท่่ได้ระบไุว้ในนนงันอืยินยอมใน้นกับญัช่เงินฝำกอรัโนมรัิ นรือวิธ่อื่นใดท่่บริษัทจดักำร
ยอมรับ  
 
5.2.3.2     ในกำรช ำระเงินคาำซือ้นนาวยลงทนุ ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุจะร้องช ำระคาำนนาวยลงทนุด้วยเงินจนเร็มคาำ จะนกั
กลบลบนน่ก้ับบริษัทจัดกำรไมาได้ เว้นแราผล้ถือนนาวยลงทุนขำยคืนนนาวยลงทุนของกองทุนรวมนนึ่งเพื่อซือ้นนาวยลงทนุ
ของกองทนุรวมอื่นท่่บริษัทจดักำรเป็นผล้ รับผิดชอบด ำเนินกำรนรือกองทนุรวมเด่ยวกนั บริษัทจดักำรอำจด ำเนินกำรใน้ม่กำร
นกักลบลบกนัก็ได้  
 
5.2.3.3   ในกรณ่ท่่ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทุนช ำระคาำซือ้นนาวยลงทนุด้วยวิธ่อื่นใดท่่มิใชาเงินนด เชาน กรณ่นัง่ซือ้นนาวยลงทุนโดย
กำรนบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุมำจำกกองทนุเปิดท่่อยลาภำยใร้กำรบรินำรของบริษัทจดักำร 

ผล้ ถือนนาวยลงทุนนำมำรถนบัเปล่่ยนกำรถือนนาวยลงทนุระนวาำงกองทนุเปิดท่่อยลาภำยใร้กำรบรินำรของบริษัทจัดกำร โดย
จะร้องเป็นกองทนุเปิดท่่ระบไุว้ในนนงันือช่ช้วนวาำนำมำรถท ำกำรนบัเปล่่ยนกำรถือนนาวยลงทนุผาำนระบบอิเล็กทรอนิกน์ 
และ/นรือท่่บริษัทจัดกำรและ/นรือผาำนเจ้ำนน้ำท่่ทำงโทรศัพท์ของบริษัทจัดกำร และ /นรือรำมท่่บริษัทจัดกำรก ำนนด
เพิ่มเริมได้เทาำนัน้ ทัง้น่ ้กำรนบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุไปมำระนวาำงกองทนุเปิดราำง ๆ นัน้ จะร้องเป็นไปรำมเง่ือนไขท่่ระบไุว้ใน
นนงันอืช่ช้วนด้วย บริษัทจดักำรจะถือวาำวนัท่่ระบใุนใบค ำนัง่นบัเปล่่ยนนนาวยลงทนุเป็นวนัท่่นัง่ซือ้นนาวยลงทนุ และบริษัท
จดักำรจะน ำเงินคาำขำยคืนนนาวยลงทนุของกองทนุร้นทำงมำช ำระคาำซือ้นนาวยลงทนุของกองทนุเปิดน่ ้ภำยใน 2 วนัท ำกำร
นบัแราวนัท่่ท่่ระบใุนใบค ำนัง่นบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุ 
 
5.2.3.4 บริษัทจดักำรจะน ำเงินท่่ได้รับจำกกำรนัง่ซือ้นนาวยลงทนุเก็บรักษำไว้ในบญัช่เงินฝำกท่่บริษัทจดักำรเปิดไว้เพื่อ
กำรน่ ้ซึง่ดอกผล (ถ้ำม่) ในชาวงดงักลาำวทัง้นมดจะน ำเข้ำเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 
 

5.2.4 กำรจดันรรนนาวยลงทนุ 

5.2.4.1 บริษัทจดักำรจะจดันรรนนาวยลงทนุใน้แกาผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุดงัน่ ้
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ก)  กรณ่นัง่ซือ้ปกริ  

จดันรรรำมจ ำนวนท่่นัง่ซือ้ และได้ช ำระเงินคาำซือ้นนาวยลงทนุเร็มรำมจ ำนวนแล้ว 

ในกรณ่ท่่จ ำนวนเงินท่่ระบุไว้ในใบค ำนัง่ซือ้นนาวยลงทนุไมารรงกับจ ำนวนเงินท่่บริษัทจัดกำรได้รับช ำระ บริษัทจัดกำรจะ
จดันรรนนาวยลงทนุใน้รำมจ ำนวนเงินท่่ได้รับช ำระเป็นเกณฑ์  
 
ข)   กรณ่นัง่ซือ้โดยกำรนบัเปล่่ยนนนาวยลงทุนมำจำกกองทุนเปิดท่่อยลาภำยใร้กำรบรินำรของบริษัทจัดกำรจัดนรรรำม
จ ำนวนท่่นัง่ซือ้ รำมท่่ได้ระบใุนใบค ำนัง่นบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุ 

ยกเว้น :-  

- ในกรณ่ท่่กำรนัง่ซือ้นนาวยลงทนุนัน้ม่ผลใน้จ ำนวนนนาวยลงทนุของกองทนุเกินกวาำจ ำนวนนนาวยลงทนุของโครงกำรจดักำร
กองทนุท่่ได้รับอนมุรัิจำกน ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบันลกัทรัพย์และรลำดนลกัทรัพย์ ในกรณ่ดงักลาำวบริษัทจดักำรจะ
จดันรรนนาวยลงทนุใน้แกา ผล้นัง่ซือ้โดยใช้นลกักำร “นัง่ซือ้กาอนได้กาอน” รำมวนัท่่ได้รับค ำนัง่ซือ้นนาวยลงทนุ และ/นรือ ใบค ำนัง่
นบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุ ดงัน่ ้ 

ก)    กรณ่นัง่ซือ้ปกริ 

พิจำรณำรำมวนัท่่นัง่ซือ้ และได้รับช ำระเงินคาำซือ้นนาวยลงทนุเร็มรำมจ ำนวนแล้ว  

ข)   กรณ่นัง่ซือ้โดยกำรนบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุมำจำกกองทนุเปิดท่่อยลาภำยใร้กำรบรินำรของบริษัทจดักำร 

พิจำรณำรำมวนัท่่ได้รับใบค ำนัง่นบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุ และ/นรือ วนัท่่ระบใุนใบค ำนัง่นบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุ  
 
อยาำงไรก็รำม ในกรณ่ท่่ม่กำรนัง่ซือ้นนาวยลงทนุพร้อมกนัในวนัเด่ยวกนั บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจดันรรนนาวยลงทนุใน้กบัผล้
นัง่ซือ้นนาวยลงทนุรำมวิธ่กำร  ดงัน่ ้

1.    จดันรรใน้กบัผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุทกุรำย รำมมลลคาำขัน้ร ่ำของกำรจองซือ้นนาวยลงทนุรำมท่่ก ำนนดไว้ในโครงกำร โดย
นำกผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุมำกกวาำ 1 บญัช่ บริษัทจดักำรขอนงวนนทิธิท่่จะจดันรรใน้เพ่ยงบญัช่เด่ยวเทาำนัน้ 

2.    จัดนรรนนาวยลงทนุท่่เนลือจำกกำรจัดนรรรำมข้อ 1 โดยจัดนรรเพิ่มเป็นจ ำนวนทว่คลณของ 1,000 บำท (นรือ 100 
นนาวย) ใน้แกาผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุทกุรำย วนเป็นรอบไปเร่ือยๆ จนกวาำจะครบรำมจ ำนวนเงินทนุของโครงกำรท่่เนนอขำย 
3.    ในกรณ่ท่่ม่นนาวยลงทนุไมาเพ่ยงพอราอกำรจดันรรใน้กบัผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุในข้อ 2 ทกุรำยได้ บริษัทจดักำรจะใช้วิธ่นุาม
รำยช่ือโดยคอมพิวเรอร์ (Random) เพื่อท ำกำรจดันรรนนาวยลงทนุใน้กบัผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุท่่ยงัไมาได้รับกำรจดันรรเรม็รำม
จ ำนวนท่่จองซือ้ 

4.    ในกรณ่ท่่ม่ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุเป็นจ ำนวนมำก จนบริษัทจดักำรไมานำมำรถจดันรรนนาวยลงทนุใน้แกาผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุ
ทุกรำยรำมข้อ 1 รำมมลลคาำขัน้ร ่ำของกำรจองซือ้นนาวยลงทุนรำมท่่ก ำนนดไว้ในโครงกำรได้ บริษัทจัดกำรนงวนนิทธิท่่จะ
จดันรรใน้แกาผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทุนโดยใช้วิธ่นุามรำยช่ือคอมพิวเรอร์ (Random) เพื่อท ำกำรจดันรรนนาวยลงทนุใน้ผล้จองซือ้ท่่
ได้รับเลือกจำกกำรนุามรำยช่ือรำมมลลคาำขัน้ร ่ำของกำรจองซือ้นนาวยลงทนุรำมท่่ก ำนนดไว้ในโครงกำร โดยไมาจ ำเป็นร้อง
แจ้งใน้ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุทรำบลาวงนน้ำ 

ทัง้น่ ้ผล้ นั่งซือ้นนาวยลงทุนรับรองท่่จะซือ้นนาวยลงทุนรำมจ ำนวนท่่จองซือ้ นรือรำมจ ำนวนท่่ได้รับกำรจัดนรร โดยไมา
เปล่ย่นแปลงนรือเพิกถอนกำรจองซือ้นนาวยลงทนุดงักลาำว และยินยอมรับคืนเงินในกรณ่ท่่ไมาได้รับกำรจดันรร 
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5.2.4.2 ในกรณ่ท่่บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้วเน็นวาำเพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุน นรือของผล้ ถือนนาวย
ลงทนุนรือช่ือเนย่งนรือควำมรับผิดชอบทำงกฎนมำยของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรนงวนนิทธิท่่จะระงบั / ยกเลิก / เลื่อน
วันนั่งซือ้นนาวยลงทุน และ/นรือนงวนนิทธิท่่จะจัดนรรนรือไมาจัดนรรนนาวยลงทุนแราบำงนาวนนรือทัง้นมดก็ได้ โดยไมา
จ ำเป็นร้องแจ้งใน้ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุทรำบลาวงนน้ำ  
 
5.2.4.3 ในกรณ่ท่่จ ำนวนเงินท่่ระบไุว้ในใบค ำนัง่ซือ้นนาวยลงทนุไมารรงกบัจ ำนวนเงินท่่บริษัทจดักำรได้รับช ำระจำกผล้ซือ้
นนาวยลงทนุ บริษัทจดักำรจะจดันรรนนาวยลงทนุใน้รำมจ ำนวนเงินท่่ได้รับช ำระเป็นเกณฑ์ 
 

5.2.4.4 นทิธิของผล้ ถือนนาวยลงทนุจะเกิดขึน้ นลงัจำกท่่นำยทะเบ่ยนนนาวยลงทนุได้บนัทกึข้อมลลกำรซือ้นนาวยลงทนุของ
ผล้นัง่ซือ้ในนมดุทะเบ่ยนผล้ ถือนนาวยลงทนุแล้วเทาำนัน้ 
 
5.2.5 กำรคืนเงินคาำจองซือ้นนาวยลงทนุ  

บริษัทจดักำรจะคืนเงินคาำจองซือ้นนาวยลงทนุใน้แกาผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุ ในกรณ่ราำง ๆ ภำยใร้เง่ือนไขท่่ก ำนนดดงัราอไปน่ ้ 
 
5.2.5.1 กรณ่ท่่บริษัทจัดกำรประนงค์จะยกเลิกกำรจัดรัง้กองทุนรวมท่่อยลาระนวาำงกำรเนนอขำยนนาวยลงทนุครัง้แรก 
บริษัทจดักำรนำมำรถยรุิกำรขำยนนาวยลงทนุของกองทนุรวมกาอนนิน้นดุระยะเวลำกำรเนนอขำยนนาวยลงทนุดงักลาำวได้ 

บริษัทจดักำรจะรำยงำนใน้น ำนกังำนทรำบกำรยรุิกำรขำยนนาวยลงทนุรำมวรรคนนึ่งภำยใน 7 วนันบัแราวนัท่่ยรุิกำรขำย
นนาวยลงทนุนัน้ และใน้กำรอนมุรัิใน้จดัรัง้และจดักำรกองทนุรวมนัน้นิน้นดุลงในวนัท่่แจ้งใน้น ำนกังำนทรำบ 

บริษัทจัดกำรจะคืนเงินคาำจองซือ้นนาวยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ท่่ เกิดขึน้จำกเงินท่่ได้รับจำกกำรจ ำนนาำยนนาวย
ลงทนุใน้แกาผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุรำมนดันาวนของเงินคาำซือ้นนาวยลงทนุ ภำยในนิบน้ำวนันบัแราวนัท่่กำรอนมุรัิใน้จดัรัง้และ
จดักำรกองทุนรวมนิน้นดุลงรำมวรรคนอง และนำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมไมานำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยใน
ก ำนนดเวลำดงักลาำวได้อนัเนื่องจำกควำมผิดของบริษัทจดักำรกองทนุรวมเอง ใน้บริษัทจดักำรกองทนุรวมช ำระดอกเบ่ย้ใน
อรัรำไมาร ่ำกวาำร้อยละเจ็ดคร่ึงราอป่นบัแราวนัท่่ครบก ำนนดเวลำนัน้จนถึงวนัท่่บริษัทจดักำรกองทนุรวมช ำระเงินคาำจองซือ้จน
ครบถ้วน 
 
5.2.5.2 กรณ่ท่่บริษัทจดักำรร้องยรุิโครงกำรนลงัจำกนิน้นดุระยะเวลำกำรเนนอขำย รำมกรณ่ดงัราอไปน่ ้

(1) ในกรณ่ท่่ไมานำมำรถจ ำนนาำยนนาวยลงทนุใน้แกาประชำชนได้ถึง 35 รำย  

(2) ในกรณ่ท่่ม่กำรจัดนรรนนาวยลงทนุใน้แกาบคุคลใดนรือกลุามบคุคลเด่ยวกนัใดเกินกวาำร้อยละ 50 ของจ ำนวน
นนาวยลงทนุท่่จ ำนนาำยได้แล้วทัง้นมด เว้นแราเข้ำข้อยกเว้นรำมท่่น ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ร. ประกำศก ำนนด 

บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรจัดนางเงินคาำจองซือ้นนาวยลงทุนคืนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ท่่เกิดขึน้จำกเงินท่่ได้รับจำกกำร
จ ำนนาำยนนาวยลงทนุ (ถ้ำม่) ใน้แกาผล้นัง่ซือ้ภำยใน 1 เดือนนบัแราวนันิน้นดุระยะเวลำกำรเนนอขำยนนาวยลงทนุครัง้แรกรำม
นดันาวนของเงินคาำจองซือ้นนาวยลงทุน และนำกบริษัทจัดกำรไมานำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในก ำนนดเวลำ
ดงักลาำวได้อนัเนื่องจำกควำมผิดพลำดของบริษัทจดักำรเอง บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบ่ย้ในอรัรำท่่ คณะกรรมกำรก ำกบั
นลักทรัพย์และรลำดนลักทรัพย์ประกำศก ำนนด โดยเร่ิมนับรัง้แราวันท่่ครบก ำนนดเวลำ 1 เดือนดังกลาำว ทัง้น่ ้เว้นแรา
น ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ร. จะพิจำรณำผาอนผนั นัง่กำรเป็นอยาำงอื่น  
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5.2.5.3 ในกรณ่ท่่บริษัทจัดกำรใช้นิทธิท่่จะยุริโครงกำรนลงัจำกนิน้นดุระยะเวลำกำรเนนอขำยนนาวยลงทุนครัง้แรก 
รำมท่่ระบไุว้ในข้อ 1.9 “เง่ือนไข (อำยโุครงกำร)” นรือกรณ่อื่นใดนอกเนนือจำกข้อ 5.2.5.1– 5.2.5.2 ข้ำงร้น 

บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรจัดนางเงินคาำจองซือ้นนาวยลงทุนคืนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ท่่เกิดขึน้จำกเงินท่่ได้รับจำกกำร
จ ำนนาำยนนาวยลงทนุ (ถ้ำม่) ใน้แกาผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุภำยใน 1 เดือนนบัแราวนันิน้นดุระยะเวลำกำรเนนอขำยนนาวยลงทนุ
ครัง้แรกรำมนดันาวนของเงินคาำจองซือ้นนาวยลงทุน และนำกบริษัทจัดกำรไมานำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยใน
ก ำนนดเวลำดังกลาำวได้อันเนื่องจำกควำมผิดพลำดของบริษัทจัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะช ำระดอกเบ่ย้ในอั รรำท่่
คณะกรรมกำรก ำกบันลกัทรัพย์และรลำดนลกัทรัพย์ประกำศก ำนนด โดยเร่ิมนบัรัง้แราวนัท่่ครบก ำนนดเวลำนัน้ จนถึงวนัท่่
บริษัทจดักำรช ำระเงินคาำจองซือ้จนครบถ้วน ทัง้น่ ้เว้นแราน ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ร. จะพิจำรณำผาอนผนั นัง่กำรเป็น
อยาำงอื่น 
 
5.2.6 เอกนำรนลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัช่  

เอกนำรประกอบกำรเปิดบญัช่ม่ดงัน่ ้เว้นแราบริษัทจัดกำรยินยอมผาอนผนัใน้เป็นกรณ่ไป : (บริษัทจัดกำรขอนงวนนิทธิในกำร
พิจำรณำจำกเอกนำรนลกัฐำนอื่น ๆ เพิ่มเริมนรือทดแทนรำมท่่เน็นนมควร)  
 
5.2.6.1    กรณ่บคุคลธรรมดำ 

(1)   น ำเนำบรัรประจ ำรวัประชำชน นรือน ำเนำบรัรประจ ำรวัข้ำรำชกำร พร้อมลงนำมรับรองน ำเนำถลกร้อง 

(2)    น ำเนำนนงันอืเดินทำง พร้อมลงนำมรับรองน ำเนำถลกร้อง (เฉพำะกรณ่บคุคลราำงด้ำว) 

(3)    น ำเนำนมดุเงินฝำกท่่ม่ช่ือและเลขท่่บญัช่ พร้อมลงนำมรับรองน ำเนำถลกร้อง 

นรือเอกนำรอื่นใดท่่บริษัทจดักำรอำจก ำนนดเพิ่มเริม/ทดแทน 
 
5.2.6.2   กรณ่นิริบคุคล 

(1)   น ำเนำนนงันอืรับรองบริษัทออกโดยกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ นรือ น ำเนำเอกนำรแนดงควำมเป็นนิริ
บคุคลออกโดยนาวนรำชกำรท่่เก่่ยวข้อง พร้อมลงนำมรับรองน ำเนำถลกร้องโดยผล้ม่อ ำนำจลงนำม 

(2)   น ำเนำนนงันือบริคณน์นนธิ ข้อบงัคบัของบริษัท น ำเนำบัรรประจ ำรวัผล้ เน่ยภำษ่อำกร พร้อมลงนำมรับรองน ำเนำ
ถลกร้องโดยผล้ม่อ ำนำจลงนำม 

(3)   น ำเนำบญัช่รำยช่ือผล้ ถือนุ้น (แบบ บอจ. 5) ในกรณ่บริษัทจ ำกดั นรือนลกัฐำนอื่นท่่แนดงรำยช่ือผล้ เป็นนุ้นนาวนนรือผล้ เป็น
เจ้ำของนิริบคุคล ทัง้น่ ้รำมท่่บริษัทจดักำรก ำนนด พร้อมลงนำมรับรองน ำเนำถลกร้องโดยผล้ม่อ ำนำจลงนำม 

(4)   รวัอยาำงลำยมือช่ือของผล้ม่อ ำนำจลงนำมแทนนิริบคุคล และเง่ือนไขกำรลงนำม 

(5)   น ำเนำบรัรประชำชนและน ำเนำทะเบ่ยนบ้ำนของผล้ม่อ ำนำจลงนำมแทนนิริบคุคล 

(6)   ประกำศ ค ำนัง่ ระเบ่ยบภำยใน นรือเอกนำรนลกัฐำนในกำรแรางรัง้บุคคลผล้ม่อ ำนำจกระท ำกำรแทนนิริบุคคลนัน้ๆ 
พร้อมลงนำมรับรองน ำเนำถลกร้องโดยผล้ม่อ ำนำจลงนำม 

(7)  นนงันือมอบอ ำนำจกระท ำกำร น ำนรับกรณ่ท่่ม่กำรมอบอ ำนำจใน้ผล้อื่นกระท ำกำรแทน พร้อมน ำเนำบรัรประชำชนผล้
มอบอ ำนำจและผล้ รับมอบอ ำนำจ อนึ่งนำกนนงันือมอบอ ำนำจเป็นฉบบัน ำเนำ ฉบบัน ำเนำดงักลาำวจะร้องลงนำมรับรอง
โดยผล้มอบอ ำนำจด้วย 
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(8)   น ำเนำนมุดเงินฝำกธนำคำรรำมรำยช่ือธนำคำรท่่บริษัทจัดกำรก ำนนด ท่่ม่ช่ือและเลขท่่บญัช่ พร้อมลงนำมรับรอง
น ำเนำถลกร้องโดยผล้ม่อ ำนำจลงนำม 

นรือเอกนำรอื่นใดท่่บริษัทจดักำรอำจก ำนนดเพิ่มเริม 

5.2.6.3   กรณ่เป็นคณะบคุคล นรือนิริบคุคลประเภทท่่มิใชาบริษัท เชาน คณะบคุคล น้ำงนุ้นนาวนไมาจดทะเบ่ยนนิริบคุคล
ท่่ม่กฎนมำยเฉพำะจัดรัง้ขึน้ นรือองค์กรอินระ ฯลฯ บริษัทจดักำรขอนงวนนิทธิในกำรขอเอกนำรอื่นใดเพิ่มเริม /ทดแทน 
รำมท่่เน็นนมควร 
 
5.2.7 เง่ือนไขกำรซือ้นนาวยลงทนุ  

5.2.7.1  บริษัทจัดกำรถือวาำผล้ นัง่ซือ้นนาวยลงทุนท่่ท ำธุรกรรมผาำนระบบอิเล็กทรอนิกน์ท่่บริษัทจัดกำรได้จัดใน้ ได้
ท ำกำรศึกษำ เข้ำใจและยินด่ท่่จะปฏิบัริรำมเง่ือนไขราำง ๆ ท่่ได้ระบุไว้ในคลามือกำรใช้บริกำร  นรือท่่ระบุอยลาบนระบบ
อิเลก็ทรอนิกน์ดงักลาำว นรือโครงกำรจดักำรกองทนุ และ/นรือนนงันอืช่ช้วนน่แ้ล้ว  
 
5.2.7.2 บริษัทจดักำรขอนงวนนทิธิท่่จะริดราอนื่อนำร และจดันางข้อมลล เอกนำร และรำยงำนราำง ๆ ท่่เก่่ยวกบักองทุน
กับผล้ลงทุนผาำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกน์เป็นนลกั เชาน จัดนางข้อมลลผาำนระบบเครือขาำยอินเทอร์เน็รของบริษัทจดักำร 
นรือกำรจดันางข้อมลลทำงอิเล็กทรอนิกน์ (email) นรือจดันางใน้ในรลปแบบข้อมลลทำงอิเล็กทรอนิกน์อื่น เป็นร้น ดงันัน้ผล้ลงทนุ
จึงควรรรวจนอบใน้แนาใจวาำได้รับข้อมลลเก่่ยวกบักองทนุครบถ้วนแล้ว นำกม่ข้อนงนยัใน้ริดราอท่่บริษัทจดักำร ทัง้น่ ้น ำนรับ
นนงันือรับรองนิทธิในนนาวยลงทนุท่่ได้รับผาำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกน์ และ/นรือวิธ่กำรอื่นใด ผล้ ถือนนาวยลงทนุนำมำรถใช้
แทนนนงันอืรับรองนทิธิในนนาวยลงทนุท่่บริษัทจดักำรออกใน้เป็นนนงันอื 
 
5.2.7.3  ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุจะไมาเพิกถอนรำยกำรซือ้นนาวยลงทนุท่่ท ำธุรกรรมผาำนระบบอิเล็กทรอนิกน์ท่่เกิดขึน้จำก
กำรใช้รนนัผาำนของผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุ  
 
5.2.7.4 ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุท่่ได้ท ำกำรนัง่ซือ้นนาวยลงทุน และได้ช ำระเงินคาำซือ้นนาวยลงทุนเร็มรำมจ ำนวนแล้ว จะ
เพิกถอนกำรนัง่ซือ้นนาวยลงทนุ และ/นรือขอคืนเงินคาำซือ้นนาวยลงทุนไมาได้ เว้นแราจะได้รับอนมุัริจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณ่
พิเศษ 
 
5.2.7.5 บริษัทจดักำรม่นทิธิระงบักำรใช้รนนัผาำนของผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุในกำรท ำธุรกรรมผาำนระบบอิเล็กทรอนิกน์ นำก
กำรในาข้อมลลรนนัผาำนดงักลาำวม่ควำมผิดพลำดเกินจ ำนวนครัง้ท่่บริษัทจดักำรก ำนนด 
 
5.2.7.6 ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทุนรับทรำบถึงควำมเน่่ยงของกำรท ำธุรกรรมผาำนระบบอิเล็กทรอนิกน์ ซึ่งอำจม่ควำมเน่่ยง
เก่่ยวกบัควำมบกพราอง นรือขดัข้องของอปุกรณ์ใดๆ นรือระบบข้อมลลนรือกำรเช่ือมโยงเครือขาำย และ /นรือควำมผิดพลำด
ของระบบอิเลก็ทรอนิกน์และกำรนือ่นำร นรืออื่นใดท่่อยลานอกเนนือกำรควำมคมุของบริษัทจดักำร ซึ่งอำจท ำใน้กำรนางข้อมลล
เป็นไปอยาำงลาำช้ำ นรือไมานำมำรถนางข้อมลลได้ ซึง่นำกม่ควำมเนย่นำยเกิดขึน้จำกเนรดุงักลาำว ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุรกลงและ
รับทรำบจะไมาเร่ยกร้องคาำเนย่นำยใด ๆ จำกบริษัทจดักำร 
 
5.2.7.7 ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุผาำนระบบอิเล็กทรอนิกน์ จะเป็นผล้ รับภำระคาำธรรมเน่ยมนรือคาำใช้จาำยใดๆ ท่่เกิดขึน้ จำก
กำรนกัเงินจำกบญัช่ธนำคำรเพื่อซือ้นนาวยลงทนุ 
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5.2.7.8 ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุผาำนระบบอิเลก็ทรอนิกน์ รกลงยินยอมใน้นกัเงินจำกบญัช่เงินฝำกของผล้นัง่ซือ้ได้ ในกรณ่ท่่
ม่คาำใช้จาำย นรือคาำธรรมเน่ยมในกำรใช้บริกำรท ำธุรกรรมผาำนระบบอิเลก็ทรอนิกน ์
 

5.2.7.9 ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุผาำนระบบอิเลก็ทรอนิกน ์จะร้องเก็บรักษำรนนัผล้ใช้ท่่ได้จำกบริษัทจดักำร และรนนัผาำนของ
รนเอง เป็นควำมลบั และยอมรับวาำบริษัทจดักำรจะไมาร้องรับผิดชอบใด ๆ ทัง้นิน้ในกรณ่ท่่บคุคลท่่ไมาใชาเจ้ำของรนนัผล้ ใช้ 
และรนนัผาำนของผล้นัง่ซือ้ท ำรำยกำรผาำนระบบอิเลก็ทรอนิกน์ 
 
5.2.7.10   ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุท่่ม่ถ่ินฐำนอยลาในราำงประเทศ จะร้องเป็นผล้ รับภำระในเร่ืองของข้อก ำนนด กฎระเบ่ยบ และ
ภำษ่ราำง ๆ ท่่เก่่ยวเนื่องกบักำรลงทนุในนนาวยลงทนุของกองทนุเอง 
 
5.2.7.11   บริษัทจดักำรขอนงวนนทิธิท่่จะปฏิเนธนรือระงบั กำรนัง่ซือ้ กำรจดันรร และ/นรือกำรโอนนนาวยลงทนุใน้แกา US 
Person 
 
5.2.7.12 บริษัทจดักำรขอนงวนนิทธิท่่จะปฏิเนธ และ/นรือระงบักำรนัง่ซือ้นนาวยลงทนุ ทัง้นมดนรือบำงนาวน และ/นรือ
ปฏิเนธท่่จะใน้ค ำแนะน ำกำรลงทนุ ในกรณ่ใดกรณ่นนึง่ดงัราอไปน่ ้:-  

(1)  กรณ่ท่่กำรนัง่ซือ้นนาวยลงทุนของผล้ ถือนนาวยรำยใดรำยนนึ่ง อำจม่ผลท ำใน้ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุรำยนัน้ ๆ ถือ
นนาวยลงทนุมำกกวาำร้อยละ 5.0 ของมลลคาำนนาวยลงทนุท่่จ ำนนาำยได้แล้วทัง้นมด 

(2)    กรณ่ท่่กำรนัง่ซือ้นนาวยลงทนุนัน้ม่ผลท ำใน้จ ำนวนนนาวยลงทนุของกองทนุเกินกวาำจ ำนวนเงินทนุของโครงกำร
รำมท่่ได้รับอนมุรัิจำกน ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ร.    

(3)    กรณ่เอกนำรนรือข้อมลลประกอบกำรซือ้นนาวยลงทนุท่่บริษัทจดักำรได้รับจำกผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุไมาถลกร้องรำม
ควำมเป็นจริง และ/นรือไมาครบถ้วน 

(4)    กรณ่เอกนำรนรือข้อมลลประกอบกำรซือ้นนาวยลงทนุท่่บริษัทจดักำรได้รับจำกผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุไมาถลกร้องรำม
ควำมเป็นจริง และ/นรือไมาครบถ้วนทัง้รำมข้อก ำนนดของน ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ร. และ/นรือรำมข้อก ำนนดของ
บริษัทจดักำร อำทิเชาน ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุปฏิเนธท่่จะใน้ข้อมลลนรือใน้ข้อมลลท่่ไมาครบถ้วน เพื่อประกอบกำรใน้ค ำแนะน ำท่่
นอดรับกบัระดบัควำมเน่ย่งของกองทนุรวม และ/นรือผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุประนงค์จะลงทนุในกองทนุท่่ม่ระดบัควำมเน่่ยงนลง
กวาำระดบัควำมเน่่ยงท่่ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุยอมรับได้ และผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุไมายินยอม/ไมาใน้ค ำยืนยนัรับทรำบถึงระดบั
ควำมเน่่ยงท่่เพิ่มขึน้จำกกำรลงทุนในกองทุนดงักลาำว และ/นรือกรณ่ท่่ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทุนไมาได้น ำนางเอกนำรนลกัฐำน
ประกอบกำรซือ้นนาวยรำมท่่ก ำนนด เป็นร้น 

(5) กรณ่ท่่ม่เนรอุนัควรนงนยัวาำผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุ และ/นรือผล้ ถือนนาวยลงทนุ นรือบคุคลท่่เก่่ยวข้อง/เก่่ยวเนื่อง/
เก่่ยวพนักบัผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุ และ/นรือผล้ ถือนนาวยลงทนุ เป็นบคุคลท่่ม่ควำมเก่่ยวข้อง/เก่่ยวเนื่อง/เก่่ยวพนักบักำรฟอกเงิน
นรือกำรกาอกำรร้ำย นรืออยลาระนวาำงถลกกลาำวโทษ/นอบนวน/ริดรำม/ร้องนงนยั/ถลกด ำเนินคด่ และ/นรือ เป็นบคุคลท่่ม่ช่ืออยลา
ในบญัช่รำยช่ือผล้กระท ำผิด (Black List) จำกเจ้ำนน้ำท่่ของรัฐนรือเจ้ำนน้ำท่่ขององค์กรก ำกับดลแลท่่เก่่ยวข้องในเร่ือง
ดงักลาำว   

(6)    บริษัทจัดกำรอำจขอนงวนนิทธิท่่จะปฏิเนธกำรนัง่ซือ้ และ/นรือกำรจัดนรรนนาวยลงทุนในบำงกรณ่รำมท่่
บริษัทจดักำรเน็นนมควร เชาน ในกรณ่ท่่บริษัทจดักำรเน็นวาำเป็นประโยชน์โดยรวมราอกองทนุนรือผล้ ถือนนาวยลงทนุ นรือกรณ่
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ท่่กำรนัง่ซือ้นนาวยลงทนุอำจกาอใน้เกิดปัญนำในกำรบรินำรกองทนุนรือกาอใน้เกิดผลเนย่นำยแกากองทนุ เป็นร้น ทัง้น่ ้เพื่อเป็น
กำรรักษำผลประโยชน์โดยรวมของกองทนุ ผล้ ถือนนาวยลงทนุ และ ช่ือเนย่งนรือควำมรับผิดชอบทำงกฎนมำยในอนำครของ
บริษัทจดักำรเป็นนลกั  

(7)    บริษัทจดักำรขอนงวนนทิธิท่่จะปฏิเนธกำรนัง่ซือ้ และ/นรือกำรจดันรรนนาวยลงทนุทัง้นมดทกุรำยกำรและยกเลิกกำร
ขำยนนาวยลงทุนภำยนลังกำรเนนอขำยครัง้แรกน่น้ำกคำดกำรณ์ได้วาำ กำรจัดรัง้และ /นรือกำรลงทุนของกองทุน ณ 
ขณะนัน้ๆ ไมาเนมำะนม และ/นรือไมาเป็นประโยชน์โดยรวมราอนกัลงทนุ โดยบริษัทจดักำรอำจยกเลิกกำรจดัรัง้กองทนุและ
คืนเงินคาำจองซือ้ใน้กบันกัลงทนุโดยเร็ว  

เง่ือนไขอื่น : 

เง่ือนไขอื่น ๆ ของข้อ 5 “กำรเนนอขำยนนาวยลงทนุครัง้แรก” 

บริษัทจดักำรขอนงวนนทิธิท่่จะปรับปรุง แก้ไข และ/นรือเพิ่มเริมข้อ 5 “กำรเนนอขำยนนาวยลงทนุครัง้แรก” รำมนลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขท่่บริษัทจดักำรก ำนนด และเป็นไปรำมนลกัเกณฑ์ของน ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ร. โดยไมาถือวาำเป็นกำร
แก้ไขโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งใน้ผล้ลงทนุทรำบลาวงนน้ำไมาน้อยกวาำ 3 วนัท ำกำรกาอนวนัเร่ิมใน้บริกำร โดยจะริด
ประกำศ ณ นถำนท่่ท ำกำรของบริษัทจดักำรและผล้นนบันนนุกำรขำยนรือรับซือ้คืน (ถ้ำม่) 

 
6.  การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก : 
  
6.1.  ชาองทำงกำรเนนอขำยภำยนลงักำรเนนอขำยครัง้แรก :  

 Internet  
 

6.2.  รำยละเอ่ยดกำรเนนอขำยภำยนลงักำรเนนอขำยครัง้แรก :  

6.2.1.  วนัเวลำท ำกำรเนนอขำยนนาวยลงทนุภำยนลงักำรเนนอขำยครัง้แรก  

ทกุวนัท ำกำร  ระนวาำงเวลำ......................ถึง.......................(จะระบไุว้ในนนงันอืช่ช้วน) 

ทัง้น่ ้บริษัทจดักำรจะเปิดใน้นำมำรถนางค ำนัง่ซือ้นนาวยลงทนุภำยนลงักำรเนนอขำยครัง้แรกรัง้แราวนัท่่…………….เป็นร้น
ไป (จะระบไุว้ในนนงันอืช่ช้วน) 

ผล้ ถือนนาวยลงทนุนำมำรถท ำรำยกำรซือ้/ขำยคืน/นบัเปล่่ยนนนาวยลงทุนได้ ระนวาำงเวลำเปิดท ำกำรธนำคำรพำณิชย์ ทัง้น่ ้
กำรท ำรำยกำรภำยในเวลำท่่ก ำนนดใด ใน้ถือเป็นรำยกำรของวนัท ำกำรนัน้ ทัง้น่ ้กำรท ำรำยกำรภำยนลงัเวลำท่่ก ำนนด จะ
ถือเป็นรำยกำรของวนัท ำกำรถดัไป  

บริษัทจดักำรนงวนนิทธิท่่จะพิจำรณำข้อมลล และเวลำกำรท ำรำยกำรของผล้ ถือนนาวยลงทุน ภำยใร้นลกัฐำนท่่ปรำกฏอยลาท่่
บริษัทจดักำรเป็นนลกัฐำนอ้ำงอิงเทาำนัน้ 

อนึ่ง บริษัทจดักำรขอนงวนนิทธิท่่จะเปล่่ยนแปลง/แก้ไข/ขยำย/เพิ่ม/ลด วนั เวลำ วิธ่กำร นรือ นยุด/เลื่อนกำรนางค ำนัง่ซือ้/
ขำยคืน/ นบัเปล่ย่น และ/นรือกำรนางค ำนัง่ซือ้/ขำยคืน/นบัเปล่ย่นลาวงนน้ำเป็นกำรชัว่ครำว/ถำวร ซึ่งนำกเป็นกรณ่ท่่บริษัทจดักำร
ทรำบนรือรล้ เนรลุาวงนน้ำ บริษัทจดักำรจะประกำศใน้ผล้ ถือนนาวยทรำบไมาน้อยกวาำ 3 วนัท ำกำรกาอนม่กำรปรับเปล่่ยน อยาำงไรก็ด่ 
นำกเป็นกรณ่ไมาทรำบลาวงนน้ำ อำทิเชาน เกิดกำรเปล่่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ นรือเกิดกำรเปล่่ยนแปลงทำงกำรเมือง นรือ
นถำนกำรณ์กำรลงทนุไมาเนมำะนม เป็นร้น บริษัทจดักำรจะประกำศใน้ผล้ ถือนนาวยลงทุนทรำบโดยเร็วท่่นดุ โดยประกำศไว้ 
ณ นถำนท่่ท ำกำรของบริษัทจัดกำรและผล้นนบันนุนกำรขำยนรือรับซือ้คืน (ถ้ำม่)  
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6.2.2. วิธ่กำรนัง่ซือ้นนาวยลงทนุ และรำคำขำยนนาวยลงทนุ 

6.2.2.1. กำรนัง่ซือ้นนาวยลงทนุครัง้แรก 

ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุท่่ยงัไมาเคยเปิดบญัช่โดยรรงกบับริษัทจดักำรมำกาอน จะร้องเปิดบญัช่กองทนุ โดยร้องม่เอกนำร
รำมข้อ 6.2.6 “เอกนำรนลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัช่” แนบ และจะร้องกรอกรำยละเอ่ยดในใบค ำขอเปิดบญัช่
กองทนุ และจะร้องนมคัรขอใช้บริกำร Premier Online และท ำนนงันอืยินยอมใน้นกัเงินจำกบญัช่เงินฝำกอรัโนมรัิ 
(Direct Debit) และใบค ำขอใช้บริกำรอื่น ๆ ใน้ครบถ้วนชดัเจนกาอน 
 

 
6.2.2.2. มลลคาำขัน้ร ่ำของกำรนัง่ซือ้นนาวยลงทนุ 

10,000 บำท (นนึง่นมื่นบำทถ้วน) 

ทัง้น่ ้กำรนัง่ซือ้นนาวยลงทนุของกองทนุน่เ้ป็นครัง้แรก ผล้นัง่ซือ้จะร้องนัง่ซือ้เป็นมลลคาำไมาร ่ำกวาำ 10,000 บำท (นนึ่ง
นมื่นบำทถ้วน) นรือรำมท่่บริษัทจดักำรก ำนนดเป็นอยาำงอื่น 

บริษัทจดักำรขอนงวนนทิธิท่่จะลดนยาอน นรือยกเว้นมลลคาำขัน้ร ่ำของกำรนัง่ซือ้นนาวยลงทนุครัง้แรก และ/นรือมลลคาำ
ขัน้ร ่ำของกำรนัง่ซือ้ครัง้ถดัไปโดยขึน้อยลากบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำรโดยบริษัทจดักำรจะประกำศใน้ผล้ลงทนุทรำบ
ลาวงนน้ำไมาน้อยกวาำ 3 วนัท ำกำร ณ นถำนท่่ท ำกำรของบริษัทจดักำรและผล้นนบันนนุกำรขำยนรือรับซือ้คืน (ถ้ำม่) 

(1) รำคำขำยนนาวยลงทนุ  

รำคำขำยนนาวยลงทนุ  =  มลลคาำนนาวยลงทนุ ณ นิน้วนัท ำกำรขำยนนาวยลงทนุ  
    บวกด้วย นาวนราำงคาำขำยนนาวยลงทนุ(Subscription Spread) (ถ้ำม่)  
    บวกด้วย คาำธรรมเน่ยมกำรขำยนนาวยลงทนุ (Front-end Fee) (ถ้ำม่)  

กำรก ำนนดรำคำนนาวยลงทนุท่่เนนอขำยนลงัจำกท่่ม่กำรปิดกำรเนนอขำยครัง้แรกไปแล้ว บริษัทจดักำรจะใช้มลลคาำ
นนาวยลงทนุ ณ นิน้วนัท ำกำรขำยนนาวยลงทนุ เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำขำยและจ ำนวนนนาวยลงทนุท่่ผล้ซือ้
จะได้รับ ซึง่จะเป็นมลลคาำนนาวยลงทนุ และรำคำขำยนนาวยลงทนุท่่รับรองโดยผล้ดลแลผลประโยชน์แล้ว  

(2) วิธ่กำรขอรับนนงันอืช่ช้วน ใบค ำนัง่ซือ้นนาวยลงทนุ และ/นรือใบค ำขอเปิดบญัช่กองทนุ  

ผล้นนใจลงทนุนำมำรถริดราอขอรับนนงันือช่ช้วนนาวนข้อมลลโครงกำร และ/นรือนนงันือช่ช้วนนาวนนรุปข้อมลลน ำคญั 
และ/นรือใบค ำนัง่ซือ้นนาวยลงทนุ และ/นรือใบค ำขอเปิดบญัช่กองทนุ และ/นรือเอกนำรอื่นๆ ท่่เก่่ยวข้องได้ท่่บริษัทจดักำร 
นรือทำงเว็บไซร์ของบริษัทจดักำร (www.uobam.co.th) และ/นรือวิธ่อื่นใดท่่บริษัทจดักำรก ำนนด ทัง้น่ ้รำมวนัและ
เวลำท ำกำรของบริษัทจดักำร  

ทัง้น่ ้บริษัทจดักำรขอนงวนนทิธิท่่จะจดันางเอกนำร แบบฟอร์ม นรือข้อมลลราำง ๆ ท่่เก่่ยวข้องกบักองทนุใน้กบัผล้นนใจ
ลงทุนผาำนระบบอิเล็กทรอนิกน์ เชาน จัดนางผาำนระบบเครือขาำยอินเทอร์เน็รของบริษัทจดักำร นรือกำรจดันางข้อมลล
ทำงอิเลก็ทรอนิกน์ (email) เป็นร้น และ/นรือจดันางใน้ในรลปแบบข้อมลลทำงอิเล็กทรอนิกน์อื่น เว้นแราผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุ
ได้แนดงควำมประนงค์จะขอรับเอกนำรและข้อมลลราำงๆ เป็นเอกนำร ทัง้น่ใ้นกำรขอรับเอกนำรดงักลาำว บริษัทจดักำร
จะม่คาำใช้จาำยในกำรด ำเนินกำร โดยคิดในอรัรำ 50 บำทราอรำยกำร 

 

 

http://www.uobam.co.th/
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6.2.2.3 กำรนัง่ซือ้นนาวยลงทนุผาำนชาองทำงท่่บริษัทจดักำรก ำนนด 

ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทุนนำมำรถนัง่ซือ้นนาวยลงทนุผาำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกน์ เทาำนัน้ และ /นรือรำมท่่บริษัทจัดกำร
ประกำศก ำนนดเพิ่มเริม ทัง้น่ ้ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุนำมำรถนอบถำมเพิ่มเริม และขอคลามือกำรใช้บริกำรผาำนระบบ
อิเลก็ทรอนิกน์ได้โดยผาำนทำงเว็บไซร์ของบริษัทจดักำร www.uobam.co.th นรือhttps://echannel.uobamth.co.th  

น ำนรับมลลคาำขัน้ร ่ำของกำรนัง่ซือ้ และจ ำนวนเงินนลงนดุราอครัง้ในกำรนัง่ซือ้นนาวยลงทุน ใน้เป็นไปรำมท่่ระบุไว้ใน
นนงันือช่ช้วน และ/นรือคลามือกำรใช้บริกำรท่่ระบุอยลาบนระบบอิเล็กทรอนิกน์ดงักลาำว และ/นรือรำมท่่บริษัทจดักำร
ประกำศก ำนนดเพิ่มเริม  
 
วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(1) น ำนรับผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุท่่ยงัไมาเคยเปิดบญัช่กองทนุโดยรรงกบับริษัทจดักำรมำกาอน 

ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุท่่ยงัไมาเคยเปิดบญัช่กองทนุโดยรรงกบับริษัทจดักำรมำกาอน จะร้องด ำเนินกำรเปิดบญัช่กองทนุ 
และนมคัรขอใช้บริกำร  Premier Online และท ำนนงันอืยินยอมใน้นกัเงินจำกบญัช่เงินฝำกอรัโนมรัิ (Direct Debit) 
รำมรำยช่ือธนำคำรท่่บริษัทจดักำรก ำนนดไว้กาอน รวมทัง้ท ำแบบประเมินกำรลงทนุ (Customer Risk Profile) ไว้กาอน 
โดยร้องม่เอกนำรรำมข้อ 5.2.4 “เอกนำรนลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัช่” แนบ และจะร้องกรอกรำยละเอ่ยดในใบค ำ
ขอเปิดบญัช่กองทนุ ใบค ำนัง่ซือ้นนาวยลงทนุ และใบค ำขอใช้บริกำรอื่น ๆ ใน้ครบถ้วนชดัเจน  

ทัง้น่ ้เมื่อผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุได้นางเอกนำรกำรนมคัร Premier Online ครบถ้วนแล้ว บริษัทจดักำรจึงจะเปิดบญัช่
กองทนุ และ/นรือบญัช่นนาวยลงทนุ ใน้ผล้นัง่ซือ้และจะด ำเนินกำรจดันางรนนัประจ ำรวั Premier Online ในกำรเข้ำ
ระบบใน้แกาผล้นัง่ซือ้ เพื่อใน้ผล้นัง่ซือ้นำมำรถนัง่ซือ้นนาวยลงทนุและท ำรำยกำรราำงๆทำง internet ได้ นลงัจำกนัน้ผล้
นัง่ซือ้นนาวยลงทนุจะร้องเข้ำไปในระบบ Premier Online เพื่อขอปรับระดบั (upgrade) เป็น Premier Online - I Enjoy 
โดยผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุจะร้องกรอกข้อมลล E-mail address เบอร์โทรศพัท์มือถือ และข้อมลลอื่นๆ ใน้ถลกร้องและ
ครบถ้วน เพื่อท่่บริษัทจัดกำรจะได้ใช้ข้อมลลดงักลาำวในกำรริดราอนื่อนำรและนางข้อมลลและรำยงำนราำงๆ เก่่ยวกับ
กองทนุไปใน้กบัผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุนรือผล้ ถือนนาวยลงทนุ 

ทัง้น่ ้ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุจะยงัไมานำมำรถท ำรำยกำรซือ้ ขำยคืน นรือนบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุผาำนระบบอิเลก็ทรอนิกน์ 
ได้ จนกวาำใบค ำขอนกับญัช่เงินฝำกอรัโนมรัิจะได้รับกำรอนมุรัิจำกธนำคำรเจ้ำของบญัช่เร่ยบร้อยแล้ว 
 
(2) น ำนรับผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุท่่เคยเปิดบญัช่กองทนุโดยรรงกบับริษัทจดักำรมำกาอนแล้ว แรายงัไมาเคยนมคัร
ขอใช้บริกำร Premier Online และท ำนนงันอืยินยอมใน้นกับญัช่เงินฝำกอรัโนมรัิ (Direct Debit) 

ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุจะร้องนมคัรขอใช้บริกำร Premier Online และท ำนนงันือยินยอมใน้นกับญัช่เงินฝำกอรัโนมรัิ 
(Direct Debit) รำมรำยช่ือธนำคำรท่่บริษัทก ำนนดไว้กาอน ทัง้น่ ้เมื่อผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทุนได้นางเอกนำรกำรนมคัร 
Premier Online ครบถ้วนแล้ว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรจดันางรนนัประจ ำรวั Premier Online ในกำรเข้ำระบบ
ใน้แกาผล้นัง่ซือ้ เพื่อใน้ผล้นัง่ซือ้นำมำรถนัง่ซือ้นนาวยลงทนุและท ำรำยกำรราำงๆ ทำง internet ได้ ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทุน
จะร้องเข้ำไปในระบบ Premier Online เพื่อขอปรับระดบั (upgrade) เป็น Premier Online - I Enjoy โดยผล้นัง่ซือ้
นนาวยลงทนุจะร้องกรอกข้อมลล E-mail address เบอร์โทรศพัท์มือถือ และข้อมลลอื่นๆ ใน้ถลกร้องและครบถ้วน เพื่อท่่
บริษัทจดักำรจะได้ใช้ข้อมลลดงักลาำวในกำรริดราอนื่อนำรและนางข้อมลลและรำยงำนราำงๆ เก่่ยวกบักองทนุไปใน้กบั
ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุนรือผล้ ถือนนาวยลงทนุ 

http://www.uobam.co.th/
https://echannel.uobamth.co.th/
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ทัง้น่ ้ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุจะยงัไมานำมำรถท ำรำยกำรซือ้ ขำยคืน นรือนบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุผาำนระบบอิเลก็ทรอนิกน์ 
ได้ จนกวาำใบค ำขอนกับญัช่เงินฝำกอรัโนมรัิจะได้รับกำรอนมุรัิจำกธนำคำรเจ้ำของบญัช่เร่ยบร้อยแล้ว 
 
(3) น ำนรับผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุท่่เคยเปิดบญัช่กองทุนโดยรรงกับบริษัทจัดกำรมำกาอนแล้ว และได้นมคัรขอใช้
บริกำร Premier Online และท ำนนงันอืยินยอมใน้นกับญัช่เงินฝำกอรัโนมรัิ (Direct Debit) อยลาแล้ว 

ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุจะร้องเข้ำไปในระบบ Premier Online เพื่อขอปรับระดบั (upgrade) เป็น Premier Online - I Enjoy 
กาอนจึงจะนำมำรถท ำรำยกำรซือ้ ขำยคืน นรือนบัเปล่่ยนนนาวยลงทนุผาำนระบบอิเล็กทรอนิกน์ได้ โดยผล้นัง่ซือ้
นนาวยลงทนุจะร้องกรอกข้อมลล E-mail address เบอร์โทรศพัท์มือถือ และข้อมลลอื่นๆ ใน้ถลกร้องและครบถ้วน เพื่อท่่
บริษัทจดักำรจะได้ใช้ข้อมลลดงักลาำวในกำรริดราอนื่อนำรและนางข้อมลลและรำยงำนราำงๆ เก่่ยวกบักองทนุไปใน้กบั
ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุนรือผล้ ถือนนาวยลงทนุ 

ทัง้น่ ้ในกรณ่ท่่บริษัทจดักำรไมานำมำรถเปิดใน้ท ำรำยกำรซือ้นนาวยลงทนุผาำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกน์ของบริษัทจดักำร
ได้ อนัเนื่องมำจำกควำมบกพราอง นรือขดัข้องของอุปกรณ์ใดๆ และ /นรือควำมผิดพลำดของระบบอิเล็กทรอนิกน์
และกำรนือ่นำรของบริษัทจดักำร เครือขาำยอินเทอร์เน็ร และ/นรือเนรกุำรณ์อื่นใด บริษัทจดักำรขอนงวนนทิธิท่่จะใน้
ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุนำมำรถนางค ำนัง่ซือ้ผาำนชาองทำงอื่นใดรำมท่่บริษัทจดักำรเน็นนมควร โดยไมาถือวาำเป็นกำรแก้ไข
โครงกำร 

นอกจำกน่ ้บริษัทจดักำรขอนงวนนทิธิท่่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเริม นยดุกำรใน้บริกำร และ/นรือปรับลด วิธ่กำรนรือ
ชาองทำงดังกลาำว ซึ่งจะเป็นไปรำมนลกัเกณฑ์ของน ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ร. โดยไมาถือวาำเป็นกำรแก้ไข
โครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งใน้ผล้ลงทนุทรำบลาวงนน้ำไมาน้อยกวาำ 3 วนัท ำกำรกาอนวนัเร่ิม / นยดุกำรใน้บริกำร 
ทัง้น่ ้จะริดประกำศ ณ นถำนท่่ท ำกำรของบริษัทจดักำรและผล้นนบันนนุกำรขำยนรือรับซือ้คืน (ถ้ำม่) 
 
6.2.3. กำรรับช ำระ และกำรเก็บรักษำเงินคาำซือ้นนาวยลงทนุ  

6.2.3.1. ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุจะร้องช ำระเงินคาำซือ้ครัง้เด่ยวเร็มจ ำนวนท่่นัง่ซือ้ โดยวิธ่นกับญัช่เงินฝำกอรัโนมรัิ
จำกบญัช่เงินฝำกของผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุท่่ได้ระบไุว้ในนนงันือยินยอมใน้นกับญัช่เงินฝำกอรัโนมรัิ นรือวิธ่อื่นใดท่่
บริษัทจดักำรยอมรับ  
 
6.2.3.2     ในกำรช ำระเงินคาำซือ้นนาวยลงทนุ ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุจะร้องช ำระคาำนนาวยลงทนุด้วยเงินจนเร็มคาำ จะ
นกักลบลบนน่ก้ับบริษัทจัดกำรไมาได้ เว้นแราผล้ถือนนาวยลงทุนขำยคืนนนาวยลงทุนของกองทุนรวมนนึ่งเพื่อ ซือ้
นนาวยลงทุนของกองทนุรวมอื่นท่่บริษัทจัดกำรเป็นผล้ รับผิดชอบด ำเนินกำรนรือกองทุนรวมเด่ยวกัน บริษัทจดักำร
อำจด ำเนินกำรใน้ม่กำรนกักลบลบกนัก็ได้  
 
6.2.3.3     ในกรณ่ท่่ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุช ำระคาำซือ้นนาวยลงทนุด้วยวิธ่อื่นใดท่่มิใชาเงินนด เชาน กรณ่นัง่ซือ้นนาวยลงทนุ
โดยกำรนบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุมำจำกกองทนุเปิดท่่อยลาภำยใร้กำรบรินำรของบริษัทจดักำร 

ผล้ ถือนนาวยลงทนุนำมำรถนบัเปล่ย่นกำรถือนนาวยลงทนุระนวาำงกองทนุเปิดท่่อยลาภำยใร้กำรบรินำรของบริษัทจดักำร 
โดยจะร้องเป็นกองทุนเปิดท่่ระบุไว้ในนนังนือช่ช้วนวาำนำมำรถท ำกำรนบัเปล่่ยนกำรถือนนาวยลงทุนผาำนระบบ
อิเลก็ทรอนิกน์ และ/นรือรำมท่่บริษัทจดักำรก ำนนดเพิ่มเริมได้เทาำนัน้ ทัง้น่ ้กำรนบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุไปมำระนวาำง
กองทนุเปิดราำงๆ นัน้ จะร้องเป็นไปรำมเง่ือนไขท่่ระบไุว้ในนนงันือช่ช้วนด้วย บริษัทจดักำรจะถือวาำวนัท่่ระบใุนใบ
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ค ำนัง่นบัเปล่่ยนนนาวยลงทุนเป็นวนัท่่นัง่ซือ้นนาวยลงทุน และบริษัทจัดกำรจะน ำเงินคาำขำยคืนนนาวยลงทุนของ
กองทุนร้นทำงมำช ำระคาำซือ้นนาวยลงทุนของกองทุนเปิดน่ ้ภำยใน 2 วันท ำกำรนับแราวันท่่ท่่ระบุในใบค ำนั่ง
นบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุ 
 
6.2.3.4. บริษัทจดักำรจะน ำเงินท่่ได้รับจำกกำรนัง่ซือ้นนาวยลงทนุเก็บรักษำไว้ในบญัช่เงินฝำกท่่บริษัทจดักำรเปิด
ไว้เพื่อกำรน่ ้ซึง่ดอกผล (ถ้ำม่) ในชาวงดงักลาำวทัง้นมดจะน ำเข้ำเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 
 
6.2.4. กำรจดันรรนนาวยลงทนุ 

6.2.4.1. กำรเพิ่มจ ำนวนนนาวยลงทนุท่่ขำยได้แล้วจะท ำในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำยนนาวยลงทนุ
จ ำนวนนัน้  

โดยบริษัทจดักำรจะจัดนรรนนาวยลงทุนใน้ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทุนรำมท่่นัง่ซือ้ และได้ช ำระเงินคาำซือ้นนาวยลงทนุเร็ม
รำมจ ำนวนแล้ว  

อนึง่ ในกรณ่ท่่จ ำนวนเงินท่่ระบไุว้ในใบค ำนัง่ซือ้นนาวยลงทนุไมารรงกบัจ ำนวนเงินท่่บริษัทจดักำรได้รับช ำระบริษัทจดักำร
จะจดันรรนนาวยลงทนุใน้รำมจ ำนวนเงินท่่ได้รับช ำระเป็นเกณฑ์  

ยกเว้น :-  

-  ในกรณ่ท่่กำรนัง่ซือ้นนาวยลงทนุนัน้ม่ผลท ำใน้จ ำนวนนนาวยลงทนุของกองทนุเกินกวาำจ ำนวนนนาวยลงทนุของ
โครงกำรจดักำรกองทุนท่่ได้รับอนมุรัิจำกน ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบันลกัทรัพย์และรลำดนลกัทรัพย์ ในกรณ่
ดงักลาำวบริษัทจดักำรจะจดันรรรำมนดันาวนจ ำนวนนนาวยลงทนุท่่นำมำรถจดันรรได้ใน้แกาผล้นัง่ซือ้ โดยบริษัทจดักำร
จะจดันรรนนาวยลงทนุใน้แกาผล้นัง่ซือ้โดยใช้นลกักำร “นัง่ซือ้กาอนได้กาอน” รำมวนัท่่ได้รับกำรนัง่ซือ้และเงินคาำซือ้
นนาวยลงทนุเร็มรำมจ ำนวน  

อยาำงไรก็รำม ในกรณ่ท่่ม่กำรนัง่ซือ้นนาวยลงทนุพร้อมกนัในวนัเด่ยวกนั บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจดันรรนนาวยลงทนุ
ใน้กบัผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุรำมวิธ่กำร ดงัน่ ้

1.     จัดนรรใน้กับผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทุนทุกรำย รำมมลลคาำขัน้ร ่ำของกำรจองซือ้นนาวยลงทุนรำมท่่ก ำนนดไว้ใน
โครงกำร โดยนำกผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทุนมำกกวาำ 1 บญัช่ บริษัทจดักำรขอนงวนนิทธิท่่จะจัดนรรใน้เพ่ยงบญัช่เด่ยว
เทาำนัน้ 

2.     จดันรรนนาวยลงทนุท่่เนลอืจำกกำรจดันรรรำมข้อ 1 โดยจดันรรเพิ่มเป็นจ ำนวนทว่คลณของ 1,000 บำท (นรือ 
100 นนาวย) ใน้แกาผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุทกุรำย วนเป็นรอบไปเร่ือยๆ จนกวาำจะครบรำมจ ำนวนเงินทนุของโครงกำรท่่
เนนอขำย 

3. ในกรณ่ท่่ม่นนาวยลงทนุไมาเพ่ยงพอราอกำรจดันรรใน้กบัผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุในข้อ 2 ทกุรำยได้ บริษัทจดักำร
จะใช้วิธ่นุามรำยช่ือโดยคอมพิวเรอร์ (Random) เพื่อท ำกำรจดันรรนนาวยลงทนุใน้กบัผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุท่่ยงัไมาได้รับ
กำรจดันรรเร็มรำมจ ำนวนท่่จองซือ้ 

4.     ในกรณ่ท่่ม่ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุเป็นจ ำนวนมำก จนบริษัทจดักำรไมานำมำรถจดันรรนนาวยลงทนุใน้แกาผล้นัง่ซือ้
นนาวยลงทนุทกุรำยรำมข้อ 1 รำมมลลคาำขัน้ร ่ำของกำรจองซือ้นนาวยลงทนุรำมท่่ก ำนนดไว้ในโครงกำรได้ บริษัทจดักำร
นงวนนิทธิท่่จะจดันรรใน้แกาผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุโดยใช้วิธ่นุามรำยชื่อคอมพิวเรอร์ (Random) เพื่อท ำกำรจดันรร
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นนาวยลงทนุใน้ผล้จองซือ้ท่่ได้รับเลอืกจำกกำรนุามรำยช่ือรำมมลลคาำขัน้ร ่ำของกำรจองซือ้นนาวยลงทนุรำมท่่ก ำนนดไว้
ในโครงกำร โดยไมาจ ำเป็นร้องแจ้งใน้ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุทรำบลาวงนน้ำ 

ทัง้น่ ้ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุรับรองท่่จะซือ้นนาวยลงทนุรำมจ ำนวนท่่จองซือ้ นรือรำมจ ำนวนท่่ได้รับกำรจดันรร โดยไมา
เปล่ย่นแปลงนรือเพิกถอนกำรจองซือ้นนาวยลงทนุดงักลาำว และยินยอมรับคืนเงินในกรณ่ท่่ไมาได้รับกำรจดันรร 
 
6.2.4.2    ในกรณ่ท่่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้วเน็นวาำเพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุน นรือของผล้ ถือ
นนาวยลงทนุ นรือช่ือเน่ยงนรือควำมรับผิดชอบทำงกฎนมำยของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรนงวนนิทธิท่่จะจดันรร
นรือไมาจดันรรนนาวยลงทนุแราบำงนาวนนรือทัง้นมดก็ได้โดยไมาจ ำเป็นร้องแจ้งใน้ผล้ซือ้นนาวยทรำบลาวงนน้ำ  
 
6.2.4.3   ในกรณ่ท่่จ ำนวนเงินท่่ระบุไว้ในใบค ำนัง่ซือ้นนาวยลงทนุไมารรงกบัจ ำนวนเงินท่่บริษัทจัดกำรได้รับช ำระ
จำกผล้ซือ้นนาวยลงทนุ บริษัทจดักำรจะจดันรรนนาวยลงทนุใน้รำมจ ำนวนเงินท่่ได้รับช ำระเป็นเกณฑ์ 
 
6.2.4.4    นทิธิของผล้ ถือนนาวยลงทนุจะเกิดขึน้นลงัจำกนำยทะเบ่ยนนนาวยลงทนุได้บนัทกึข้อมลลกำรซือ้นนาวยลงทนุ
ของผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุลงในนมดุทะเบ่ยนผล้ ถือนนาวยลงทนุแล้วเทาำนัน้  
 
6.2.5.   กำรคืนเงินคาำซือ้นนาวยลงทนุ 

บริษัทจดักำรจะคืนเงินคาำซือ้นนาวยลงทนุนาวนท่่ไมาได้รับกำรจดันรรโดยไมาม่ดอกเบ่ย้เป็นเช็คข่ดคราอมนั่งจาำย เฉพำะ
ผล้นัง่ซือ้ ใน้แกาผล้นัง่ซือ้ภำยใน 1 เดือนนบัแราวนัท ำกำรขำยนนาวยลงทนุ รำมนดันาวนของเงินคาำซือ้นนาวย ลงทนุ อนึ่ง 
น ำนรับดอกเบ่ย้และนรือผลประโยชน์ใดๆ ท่่เกิดขึน้จำกเงินท่่ได้รับจำกกำรนัง่ซือ้นนาวยลงทนุ (ถ้ำม่) บริษัทจดักำรจะ
น ำรวมเข้ำเป็นทรัพย์นนิของกองทนุ 
 
6.2.6. เอกนำรนลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัช่  

เอกนำรประกอบกำรเปิดบญัช่ม่ดงัน่ ้เว้นแราบริษัทจดักำรยินยอมผาอนผนัใน้เป็นกรณ่ไป  : (บริษัทจดักำรขอนงวน
นทิธิในกำรพิจำรณำจำกเอกนำรนลกัฐำนอื่น ๆ เพิ่มเริมนรือทดแทนรำมท่่เน็นนมควร)  
 
6.2.6.1. กรณ่บคุคลธรรมดำ 

(1) น ำเนำบรัรประจ ำรวัประชำชน นรือน ำเนำบรัรประจ ำรวัข้ำรำชกำร พร้อมลงนำมรับรองน ำเนำถลกร้อง 

(2) น ำเนำนนงันอืเดินทำง พร้อมลงนำมรับรองน ำเนำถลกร้อง (เฉพำะกรณ่บคุคลราำงด้ำว) 

(3) น ำเนำนมดุเงินฝำกท่่ม่ช่ือและเลขท่่บญัช่ พร้อมลงนำมรับรองน ำเนำถลกร้อง 

นรือเอกนำรอื่นใดท่่บริษัทจดักำรอำจก ำนนดเพิ่มเริม/ทดแทน 
 
6.2.6.2. กรณ่นิริบคุคล 

(1) น ำเนำนนงันือรับรองบริษัทออกโดยกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ นรือ น ำเนำเอกนำรแนดง
ควำมเป็นนิริบคุคลออกโดยนาวนรำชกำรท่่เก่่ยวข้อง พร้อมลงนำมรับรองน ำเนำถลกร้องโดยผล้ม่อ ำนำจลงนำม 
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(2) น ำเนำนนงันือบริคณน์นนธิ ข้อบงัคบัของบริษัท น ำเนำบรัรประจ ำรวัผล้ เน่ยภำษ่อำกร พร้อมลงนำมรับรอง
น ำเนำถลกร้องโดยผล้ม่อ ำนำจลงนำม 

(3)    น ำเนำบญัช่รำยช่ือผล้ ถือนุ้น (แบบ บอจ. 5) ในกรณ่บริษัทจ ำกดั นรือนลกัฐำนอื่นท่่แนดงรำยช่ือผล้ เป็นนุ้นนาวน
นรือผล้ เป็นเจ้ำของนิริบคุคล ทัง้น่ ้รำมท่่บริษัทจดักำรก ำนนด พร้อมลงนำมรับรองน ำเนำถลกร้องโดยผล้ม่อ ำนำจลงนำม 

(4) รวัอยาำงลำยมือช่ือของผล้ม่อ ำนำจลงนำมแทนนิริบคุคล และเง่ือนไขกำรลงนำม 

(5) น ำเนำบรัรประชำชนและน ำเนำทะเบ่ยนบ้ำนของผล้ม่อ ำนำจลงนำมแทนนิริบคุคล 

(6) ประกำศ ค ำนัง่ ระเบ่ยบภำยใน นรือเอกนำรนลกัฐำนในกำรแรางรัง้บุคคลผล้ม่อ ำนำจกระท ำกำรแทนนิริ
บคุคลนัน้ๆ พร้อมลงนำมรับรองน ำเนำถลกร้องโดยผล้ม่อ ำนำจลงนำม 

(7) นนงันือมอบอ ำนำจกระท ำกำร น ำนรับกรณ่ท่่ม่กำรมอบอ ำนำจใน้ผล้อื่นกระท ำกำรแทน พร้อมน ำเนำบรัร
ประชำชนผล้มอบอ ำนำจและผล้ รับมอบอ ำนำจ อนึ่งนำกนนงันือมอบอ ำนำจเป็นฉบับน ำเนำ ฉบบัน ำเนำดงักลาำว
จะร้องลงนำมรับรองโดยผล้มอบอ ำนำจด้วย 

(8) น ำเนำนมดุเงินฝำกธนำคำรรำมรำยช่ือธนำคำรท่่บริษัทจดักำรก ำนนดท่่ม่ช่ือและเลขท่่บญัช่ พร้อมลงนำม
รับรองน ำเนำถลกร้องโดยผล้ม่อ ำนำจลงนำม 

นรือเอกนำรอื่นใดท่่บริษัทจดักำรอำจก ำนนดเพิ่มเริม 

 

6.2.6.3. กรณ่เป็นคณะบคุคล นรือนิริบคุคลประเภทท่่มิใชาบริษัท เชาน คณะบคุคล น้ำงนุ้นนาวนไมาจดทะเบ่ยนนิริ
บุคคลท่่ม่กฎนมำยเฉพำะจัดรัง้ขึน้ นรือองค์กรอินระ ฯลฯ บริษัทจัดกำรขอนงวนนิทธิในกำรขอเอกนำรอื่นใด
เพิ่มเริม/ทดแทน รำมท่่เน็นนมควร 
 
6.2.7. เง่ือนไขกำรซือ้นนาวยลงทนุ  

6.2.7.1. บริษัทจดักำรถือวาำผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุท่่ท ำธุรกรรมผาำนระบบอิเล็กทรอนิกน์ท่่บริษัทจดักำรได้จดัใน้ ได้
ท ำกำรศกึษำ เข้ำใจและยินด่ท่่จะปฏิบรัิรำมเง่ือนไขราำง ๆ ท่่ได้ระบไุว้ในคลามือกำรใช้บริกำร นรือท่่ระบอุยลาบนระบบ
อิเลก็ทรอนิกน์ดงักลาำว นรือโครงกำรจดักำรกองทนุ และ/นรือนนงันอืช่ช้วนน่แ้ล้ว 
 
6.2.7.2. บริษัทจัดกำรขอนงวนนิทธิท่่จะริดราอนื่อนำร และจัดนางข้อมลล เอกนำร และรำยงำนราำง ๆ ท่่เก่่ยวกับ
กองทนุกบัผล้ลงทนุผาำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกน์เป็นนลกั เชาน จัดนางข้อมลลผาำนระบบเครือขาำยอินเทอร์เน็รของ
บริษัทจดักำร นรือกำรจดันางข้อมลลทำงอิเล็กทรอนิกน์ (email) นรือจดันางใน้ในรลปแบบข้อมลลทำงอิเล็กทรอนิกน์อื่น 
เป็นร้น ดงันัน้ผล้ลงทนุจึงควรรรวจนอบใน้แนาใจวาำได้รับข้อมลลเก่่ยวกบักองทนุครบถ้วนแล้ว นำกม่ข้อนงนยัใน้ริดราอ
ท่่บริษัทจดักำร ทัง้น่ ้น ำนรับนนงันอืรับรองนทิธิในนนาวยลงทนุท่่ได้รับผาำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกน์ และ/นรือวิธ่กำร
อื่นใด ผล้ ถือนนาวยลงทนุนำมำรถใช้แทนนนงันอืรับรองนทิธิในนนาวยลงทนุท่่บริษัทจดักำรออกใน้เป็นนนงันอื 

6.2.7.3 ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุจะไมาเพิกถอนรำยกำรซือ้นนาวยลงทนุท่่ท ำธุรกรรมผาำนระบบอิเล็กทรอนิกน์ท่่เกิดขึน้
จำกกำรใช้รนนัผาำนของผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุ  
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6.2.7.4 ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุท่่ได้ท ำกำรนัง่ซือ้นนาวยลงทนุ และได้ช ำระเงินคาำซือ้นนาวยลงทนุเร็มรำมจ ำนวนแล้ว 
จะเพิกถอนกำรนัง่ซือ้นนาวยลงทนุ และ/นรือขอคืนเงินคาำซือ้นนาวยลงทนุไมาได้ เว้นแราจะได้รับอนุมรัิจำกบริษัทจดักำร
เป็นกรณ่พิเศษ 
 
6.2.7.5 บริษัทจัดกำรม่นิทธิระงับกำรใช้รนันผาำนของผล้ นั่งซื อ้นนา วยลงทุนในกำรท ำธุรกรรมผาำนระบบ
อิเลก็ทรอนิกน ์นำกกำรในาข้อมลลรนนัผาำนดงักลาำวม่ควำมผิดพลำดเกินจ ำนวนครัง้ท่่บริษัทจดักำรก ำนนด 
 
6.2.7.6 ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุรับทรำบถึงควำมเน่่ยงของกำรท ำธุรกรรมผาำนระบบอิเล็กทรอนิกน์ ซึ่งอำจม่ควำม
เน่่ยงเก่่ยวกับควำมบกพราอง นรือขดัข้องของอุปกรณ์ใดๆ นรือระบบข้อมลลนรือกำรเช่ือมโยงเครือขาำย และ /นรือ
ควำมผิดพลำดของระบบอิเลก็ทรอนิกน์และกำรนือ่นำร นรืออื่นใดท่่อยลานอกเนนือกำรควำมคมุของบริษัทจัดกำร ซึ่ง
อำจท ำใน้กำรนางข้อมลลเป็นไปอยาำงลาำช้ำ นรือไมานำมำรถนางข้อมลลได้ ซึ่งนำกม่ควำมเน่ยนำยเกิดขึน้จำกเนรุ
ดงักลาำว ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุรกลงและรับทรำบจะไมาเร่ยกร้องคาำเนย่นำยใด ๆ จำกบริษัทจดักำร 
 

 
6.2.7.7 ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุผาำนระบบอิเลก็ทรอนิกน์ จะเป็นผล้ รับภำระคาำธรรมเน่ยมนรือคาำใช้จาำยใดๆ ท่่เกิดขึน้ 
จำกกำรนกัเงินจำกบญัช่ธนำคำรเพื่อซือ้นนาวยลงทนุ 
 
6.2.7.8 ผล้ นั่งซื อ้นนาวยลงทุนผาำนระบบอิ เล็กทรอนิกน์ รกลงยินยอมใน้นักเ งินจำกบัญช่เ งินฝำกของ 
ผล้นัง่ซือ้ได้ ในกรณ่ท่่ม่คาำใช้จาำย นรือคาำธรรมเน่ยมในกำรใช้บริกำรท ำธุรกรรมผาำนระบบอิเลก็ทรอนิกน ์
 
6.2.7.9 ผล้ นัง่ซือ้นนาวยลงทุนผาำนระบบอิเล็กทรอนิกน์ จะร้องเก็บรักษำรนันผล้ ใช้ท่่ได้จำกบริษัทจัดกำร และ
รนนัผาำนของรนเอง เป็นควำมลบั และยอมรับวาำบริษัทจดักำรจะไมาร้องรับผิดชอบใด ๆ ทัง้นิน้ในกรณ่ท่่บุคคลท่่
ไมาใชาเจ้ำของรนนัผล้ใช้ และรนนัผาำนของผล้นัง่ซือ้ท ำรำยกำรผาำนระบบอิเลก็ทรอนิกน ์
 
6.2.7.10. ผล้ นั่งซื อ้นนาวยลงทุนท่่ม่ ถ่ินฐำนอยลาในราำงประเทศ จะร้องเป็นผล้ รับภำระในเร่ืองของข้อก ำนนด 
กฎระเบ่ยบ และภำษ่ราำง ๆ ท่่เก่่ยวเนื่องกบักำรลงทนุในนนาวยลงทนุของกองทนุเอง 
 
6.2.7.11. บริษัทจดักำรขอนงวนนิทธิท่่จะปฏิเนธนรือระงบั กำรนัง่ซือ้ กำรจัดนรร และ/นรือกำรโอนนนาวยลงทุน
ใน้แกา US Person 
 
6.2.7.12. บริษัทจดักำรขอนงวนนทิธิท่่จะปฏิเนธ และ/นรือระงบักำรนัง่ซือ้นนาวยลงทนุ ทัง้นมดนรือบำงนาวน และ/
นรือปฏิเนธท่่จะใน้ค ำแนะน ำกำรลงทนุ ในกรณ่ใดกรณ่นนึ่งดงัราอไปน่ ้:-  

(1)  กรณ่ท่่กำรนัง่ซือ้นนาวยลงทนุของผล้ ถือนนาวยรำยใดรำยนนึ่ง อำจม่ผลท ำใน้ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุรำยนัน้ ๆ ถือ
นนาวยลงทนุมำกกวาำร้อยละ 5.0 ของมลลคาำนนาวยลงทนุท่่จ ำนนาำยได้แล้วทัง้นมด 

(2)  กรณ่ท่่กำรนั่งซือ้นนาวยลงทุนนัน้ม่ผลท ำใน้จ ำนวนนนาวยลงทุนของกองทุนเกินกวาำจ ำนวนเงินทุนของ
โครงกำรรำมท่่ได้รับอนมุรัิจำกน ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ร.    

(3)   กรณ่เอกนำรนรือข้อมลลประกอบกำรซือ้นนาวยลงทนุท่่บริษัทจดักำรได้รับจำกผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุไมาถลกร้อง
รำมควำมเป็นจริง และ/นรือไมาครบถ้วน 
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(4) กรณ่เอกนำรนรือข้อมลลประกอบกำรซือ้นนาวยลงทนุท่่บริษัทจดักำรได้รับจำกผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุไมาถลกร้อง
รำมควำมเป็นจริง และ/นรือไมาครบถ้วนทัง้รำมข้อก ำนนดของน ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ร. และ/นรือรำม
ข้อก ำนนดของบริษัทจัดกำร อำทิเชาน ผล้ นัง่ซือ้นนาวยลงทุนปฏิเนธท่่จะใน้ข้อมลลนรือใน้ข้อมลลท่่ ไมาครบถ้วน เพื่อ
ประกอบกำรใน้ค ำแนะน ำท่่นอดรับกับระดบัควำมเน่่ยงของกองทนุรวม  และ/นรือผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุประนงค์จะ
ลงทนุในกองทนุท่่ม่ระดบัควำมเน่ย่งนลงกวาำระดบัควำมเน่ย่งท่่ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุยอมรับได้ และผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุ
ไมายินยอม/ไมาใน้ค ำยืนยนัรับทรำบถึงระดบัควำมเน่่ยงท่่เพิ่มขึน้จำกกำรลงทนุในกองทนุดงักลาำว และ/นรือกรณ่ท่่
ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุไมาได้น ำนางเอกนำรนลกัฐำนประกอบกำรซือ้นนาวยรำมท่่ก ำนนด เป็นร้น 

(5)  กรณ่ท่่ม่เนรอุนัควรนงนยัวาำผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุ และ/นรือผล้ ถือนนาวยลงทนุ นรือบคุคลท่่เก่่ยวข้อง/เก่่ยวเนื่อง/
เก่่ยวพนักบัผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุ และ/นรือผล้ ถือนนาวยลงทนุ เป็นบคุคลท่่ม่ควำมเก่่ยวข้อง/เก่่ยวเนื่อง/เก่่ยวพนักบักำร
ฟอกเงินนรือกำรกาอกำรร้ำย นรืออยลาระนวาำงถลกกลาำวโทษ/นอบนวน/ริดรำม/ร้องนงนยั/ถลกด ำเนินคด่ และ/นรือ เป็น
บคุคลท่่ม่ช่ืออยลาในบญัช่รำยช่ือผล้กระท ำผิด (Black List) จำกเจ้ำนน้ำท่่ของรัฐนรือเจ้ำนน้ำท่่ขององค์กรก ำกบัดลแลท่่
เก่่ยวข้องในเร่ืองดงักลาำว   
 
(6)  กรณ่ท่่ปรำกฏเนรกุำรณ์รำมข้อ 10 “กำรเลือ่นก ำนนดกำรช ำระคาำขำยคืนนนาวยลงทนุคืนแกาผล้ ถือนนาวยลงทนุ” 
ข้อ 11 “กำรไมาขำยไมารับซือ้คืนไมานบัเปล่่ยนนนาวยลงทนุรำมนัง่” ข้อ 12 “กำรนยดุรับซือ้คืนนนาวยลงทนุ” นรือ ข้อ 
16 “วิธ่กำรค ำนวณ ก ำนนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลลคาำทรัพย์นินนทุธิ มลลคาำนนาวยลงทนุ และรำคำ
นนาวยลงทนุ นลกัเกณฑ์และวิธ่กำรด ำเนินกำรในกรณ่ท่่มลลคาำนนาวยลงทนุไมาถลกร้อง”  

(7)  บริษัทจัดกำรอำจขอนงวนนิทธิท่่จะปฏิเนธกำรนัง่ซือ้ และ /นรือกำรจัดนรรนนาวยลงทุนในบำงกรณ่รำมท่่
บริษัทจดักำรเน็นนมควร เชาน ในกรณ่ท่่บริษัทจดักำรเน็นวาำเป็นประโยชน์โดยรวมราอกองทนุนรือผล้ ถือนนาวยลงทุน 
นรือกรณ่ท่่กำรนัง่ซือ้นนาวยลงทนุอำจกาอใน้เกิดปัญนำในกำรบรินำรกองทุนนรือกาอใน้เกิดผลเนย่นำยแกากองทนุ เป็น
ร้น ทัง้น่ ้เพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์โดยรวมของกองทนุ ผล้ ถือนนาวยลงทนุ และ ช่ือเนย่งนรือควำมรับผิดชอบทำง
กฎนมำยในอนำครของบริษัทจดักำรเป็นนลกั  

(8) บริษัทจัดกำรขอนงวนนิทธิท่่จะปฏิเนธกำรนัง่ซือ้ และ /นรือกำรจัดนรรนนาวยลงทุนทัง้นมดทุกรำยกำรและ
ยกเลกิกำรขำยนนาวยลงทนุภำยนลงักำรเนนอขำยครัง้แรกน่น้ำกคำดกำรณ์ได้วาำ กำรจดัรัง้และ/นรือกำรลงทนุของ
กองทนุ ณ ขณะนัน้ๆ ไมาเนมำะนม และ/นรือไมาเป็นประโยชน์โดยรวมราอนกัลงทนุ โดยบริษัทจดักำรอำจยกเลิกกำร
จดัรัง้กองทนุและคืนเงินคาำจองซือ้ใน้กบันกัลงทนุโดยเร็ว  
 
6.2.7.13   กรณ่ท่่กำรนัง่ซือ้นนาวยลงทนุของบคุคลใดนรือกลุามบคุคลเด่ยวกนัใดม่จ ำนวนเกินข้อจ ำกดักำรถือนนาวยลงทนุ
ของกองทนุรวม บริษัทจัดกำรขอนงวนนิทธิท่่จะปฏิเนธนรือระงบักำรนัง่ซือ้นนาวยลงทนุแกาบุคคลใดนรือกลุามบคุคล
เด่ยวกนัใดท่่ซือ้นนาวยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือนนาวยลงทนุ เว้นแราเข้ำข้อยกเว้นรำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
รลำดทนุวาำด้วยนลกัเกณฑ์เก่่ยวกบัข้อจ ำกดักำรถือนนาวยลงทนุในกองทนุรวมและนน้ำท่่ของบริษัทจดักำร 
 

เง่ือนไขอื่น : 

เง่ือนไขอื่น ๆ ของข้อ 6 “กำรเนนอขำยภำยนลงักำรเนนอขำยครัง้แรก” 

บริษัทจดักำรขอนงวนนทิธิท่่จะปรับปรุง แก้ไข และ/นรือเพิ่มเริมข้อ 6 “กำรเนนอขำยภำยนลงักำรเนนอขำยครัง้แรก” 
รำมนลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่่บริษัทจดักำรก ำนนด และเป็นไปรำมนลกัเกณฑ์ของน ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ร. 
โดยไมาถือวาำเป็นกำรแก้ไขโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งใน้ผล้ลงทนุทรำบลาวงนน้ำไมาน้อยกวาำ 3 วนัท ำกำรกาอนวนั
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เร่ิมใน้บริกำร โดยจะริดประกำศ ณ นถำนท่่ท ำกำรของบริษัทจดักำรและผล้นนบันนนุกำรขำยนรือรับซือ้คืน (ถ้ำม่) 
ทัง้น่ ้กำรปรับปรุง แก้ไข และ/นรือเพิ่มเริมดงักลาำวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 
 
7.  การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

7.1.  ชาองทำงกำรรับซือ้คืนนนาวยลงทนุ :  

 Internet (Premier Online - I Enjoy)  
 
7.2.  รำยละเอ่ยดชาองทำงกำรรับซือ้คืนนนาวยลงทนุเพิ่มเริม :  

1) ในชาวง 3 เดือนแรกนบัจำกวนัจดทะเบ่ยนกองทนุ ผล้ ถือนนาวยนำมำรถขำยคืนนนาวยลงทนุได้ท่่บริษัทจดักำร 
และ/นรือผาำน Premier Online – I Enjoy (Internet) ผาำนเว็บไซร์ www.uobam.co.th นรือhttps://echannel.uobamth.co.th 
และ/นรือผาำนเจ้ำนน้ำท่่ทำงโทรศพัท์ของบริษัทจดักำร และ/นรือรำมท่่บริษัทจดักำรประกำศก ำนนดเพิ่มเริม 

2) ภำยนลงัจำก 3 เดือนเป็นร้นไป ผล้ ถือนนาวยนำมำรถขำยคืนนนาวยลงทนุ ผาำนระบบ Premier Online – I Enjoy 
(Internet) ผาำนเว็บไซร์ www.uobam.co.th นรือ https://echannel.uobamth.co.th เทาำนัน้ และ/นรือรำมท่่บริษัท
จดักำรประกำศก ำนนดเพิ่มเริม 

อยาำงไรก็ด่ บริษัทจดักำรขอนงวนนทิธิท่่จะเปิดใน้ผล้ ถือนนาวยนำมำรถขำยคืนนนาวยลงทนุด้วยวิธ่อื่นได้นอกเนนือจำก
ผาำนระบบ Premier Online – I Enjoy (Internet) ผาำนเว็บไซร์ www.uobam.co.th นรือ https://echannel.uobamth.co.th 
รำมท่่บริษัทจดักำรจะเน็นนมควร 
 
7.3.  วิธ่กำรรับซือ้คืนนนาวยลงทนุ :   รับซือ้คืนนนาวยลงทนุแบบปกริ 
 
7.4.  รำยละเอ่ยดวิธ่กำรรับซือ้คืนนนาวยลงทนุเพิ่มเริม :  

7.4.1. กำรนัง่ขำยคืนนนาวยลงทนุ 

ผล้ ถือนนาวยลงทนุจะร้องกรอกรำยละเอ่ยดในใบค ำนัง่ขำยคืนนนาวยลงทนุ และเอกนำรอื่น ๆ ท่่เก่่ยวข้องใน้ครบถ้วน
ชดัเจน 
 
7.4.2. มลลคาำขัน้ร ่ำของกำรขำยคืนนนาวยลงทนุ 

- ไมาก ำนนด – 
 
7.4.3. รำคำรับซือ้คืนนนาวยลงทนุ 

รำคำรับซือ้คืนนนาวยลงทนุ  =  มลลคาำนนาวยลงทนุ ณ นิน้วนัท ำกำรรับซือ้คืนนนาวยลงทนุ  
 นกัด้วย  นาวนราำงคาำรับซือ้คืนนนาวยลงทนุ (Redemption Spread) (ถ้ำม่)  

นกัด้วย คาำธรรมเน่ยมกำรรับซือ้คืนนนาวยลงทนุ(Back-end Fee) (ถ้ำม่)  

บริษัทจัดกำรจะใช้มลลคาำนนาวยลงทุน ณ นิน้วนัท ำกำรท่่รับซือ้คืนนนาวยลงทุนเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำรับ
ซือ้คืน โดยมลลคาำนนาวยลงทุน รำคำรับซือ้คืนนนาวยลงทุน ร้องเป็นมลลคาำและรำคำท่่ได้รับกำรรับรองโดยผล้ดลแล
ผลประโยชน์แล้ว 

https://echannel.uobamth.co.th/
http://www.uobam.co.th/
https://echannel.uobamth.co.th/
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7.4.4. กำรรับซือ้คืนนนาวยลงทนุผาำนชาองทำงท่่บริษัทจดักำรก ำนนด 

1) ในช่วง 3 เดือนแรกนับจากวันจดทะเบียนกองทุน ผล้ ถือนนาวยนำมำรถขำยคืนนนาวยลงทนุได้ท่่บริษัทจดักำร 
และ/นรือผาำน Premier Online – I Enjoy (Internet) ผาำนเว็บไซร์ www.uobam.co.th นรือ https://echannel.uobamth.co.th 
และ/นรือผาำนเจ้ำนน้ำท่่ทำงโทรศพัท์ของบริษัทจดักำร และ/นรือรำมท่่บริษัทจดักำรประกำศก ำนนดเพิ่มเริม 

2) ภายหลังจาก 3 เดือนเป็นต้นไป ผล้ ถือนนาวยนำมำรถขำยคืนนนาวยลงทนุ ผาำนระบบ Premier Online – I Enjoy 
(Internet) ผาำนเว็บไซร์ www.uobam.co.th นรือ https://echannel.uobamth.co.th เทาำนัน้ และ/นรือรำมท่่บริษัทจดักำร
ประกำศก ำนนดเพิ่มเริม 

อยาำงไรก็ด่ บริษัทจดักำรขอนงวนนทิธิท่่จะเปิดใน้ผล้ ถือนนาวยนำมำรถขำยคืนนนาวยลงทนุด้วยวิธ่อื่นได้นอกเนนือจำก
ผาำนระบบ Premier Online – I Enjoy (Internet) ผาำนเว็บไซร์ www.uobam.co.th นรือ https://echannel.uobamth.co.th 
รำมท่่บริษัทจดักำรจะเน็นนมควร 

ซึ่งวิธ่กำรนรือชาองทำงกำรเนนอขำยนนาวยลงทุนดงักลาำวข้ำงร้น บริษัทจัดกำรอำจเปิด และ/นรือไมาเปิดใน้บริกำร
ครบทกุชาองทำง ผล้นัง่ขำยคืนนนาวยลงทนุนำมำรถนอบถำมเพิ่มเริม และขอคลามือกำรใช้บริกำรของแราละระบบได้ท่่
บริษัทจัดกำร และ/นรือผาำนทำงเว็บไซร์ของบริษัทจัดกำร (www.uobam.co.th) และ/นรือผาำนเจ้ำนน้ำท่่ทำง
โทรศพัท์ของบริษัทจดักำร และ/นรือวิธ่อื่นใดรำมท่่บริษัทจัดกำรก ำนนดเพิ่มเริม ทัง้น่ ้ผล้นัง่ขำยคืนนนาวยลงทุน
นำมำรถศึกษำรำยละเอ่ยด ข้อก ำนนด และเง่ือนไขราำง ๆ ของแราละระบบได้จำกคลามือกำรใช้บริกำร และ /นรือท่่
บริษัทได้ประกำศเพิ่มเริม เชาน ผล้นัง่ขำยคืนนนาวยลงทุนท่่ร้องกำรใช้บริกำรในแราละระบบ จะร้องเคยเปิดบญัช่
กองทนุนรือบญัช่ผล้ ถือนนาวยลงทนุมำกาอน และ/นรือได้รับอนมุรัิกำรขอใช้บริกำร และ/นรือกำรขอนกับญัช่เงินฝำก
อรัโนมรัิของธนำคำรพำณิชย์ เป็นร้น  

ทัง้น่ ้ในกรณ่ท่่บริษัทจัดกำรไมานำมำรถเปิดใน้ท ำรำยกำรขำยคืนนนาวยลงทุนผาำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกน์ของ
บริษัทจดักำรได้ อนัเนื่องมำจำกควำมบกพราอง นรือขดัข้องของอุปกรณ์ใดๆ และ/นรือควำมผิดพลำดของระบบ
อิเล็กทรอนิกน์และกำรนื่อนำรของบริษัทจดักำร เครือขาำยอินเทอร์เน็ร และ/นรือเนรกุำรณ์อื่นใด บริษัทจดักำรขอ
นงวนนทิธิท่่จะใน้ผล้ ถือนนาวยลงทนุนำมำรถนางค ำนัง่ขำยคืนผาำนชาองทำงอื่นใดรำมท่่บริษัทจดักำรเน็นนมควร โดยไมา
ถือวาำเป็นกำรแก้ไขโครงกำร 

บริษัทจัดกำรขอนงวนนิทธิท่่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเริม นยุดกำรใน้บริกำร และ/นรือปรับลด วิธ่กำรนรือชาองทำง
ดงักลาำว ซึง่จะเป็นไปรำมนลกัเกณฑ์ของน ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ร. โดยไมาถือวาำเป็นกำรแก้ไขโครงกำร โดย
บริษัทจดักำรจะแจ้งใน้ผล้ลงทนุทรำบลาวงนน้ำไมาน้อยกวาำ 3 วนัท ำกำรกาอนวนัเร่ิม / นยดุกำรใน้บริกำร ทัง้น่ ้จะริด
ประกำศ ณ นถำนท่่ท ำกำรของบริษัทจดักำรและผล้นนบันนนุกำรขำยนรือรับซือ้คืน (ถ้ำม่) 
 
7.5 ระยะเวลำในกำรรับซือ้คืน  :   ทกุวนัท ำกำร 
 
7.6 รำยละเอ่ยดระยะเวลำในกำรรับซือ้คืน  : 

ทุกวันท าการ  ระหว่างเวลา......................ถงึ.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชีช้วน) 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะเปิดให้สามารถส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายหลังการเสนอขายครัง้แรกตัง้แต่
วันที่…………….เป็นต้นไป (จะระบุไว้ในหนังสือชีช้วน) 

http://www.uobam.co.th/
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ผล้ ถือนนาวยลงทนุนำมำรถท ำรำยกำรซือ้/ขำยคืน/นบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุได้ ระนวาำงเวลำเปิดท ำกำรธนำคำรพำณิชย์ 
ทัง้น่ ้กำรท ำรำยกำรภำยในเวลำท่่ก ำนนดใด ใน้ถือเป็นรำยกำรของวนัท ำกำรนัน้ และกำรท ำรำยกำรภำยนลงัเวลำท่่
ก ำนนด จะถือเป็นรำยกำรของวนัท ำกำรถดัไป  

บริษัทจดักำรนงวนนทิธิท่่จะพิจำรณำข้อมลล และเวลำกำรท ำรำยกำรของผล้ ถือนนาวยลงทนุ ภำยใร้นลกัฐำนท่่ปรำกฏ
อยลาท่่บริษัทจดักำรเป็นนลกัฐำนอ้ำงอิงเทาำนัน้ 

อนึ่ง บริษัทจัดกำรขอนงวนนิทธิท่่จะเปล่่ยนแปลง/แก้ไข/ขยำย/เพิ่ม/ลด วนั เวลำ วิธ่กำร นรือ นยุด/เลื่อนกำรนาง
ค ำนัง่ซือ้/ขำยคืน/ นบัเปล่่ยน และ/นรือกำรนางค ำนัง่ซือ้/ขำยคืน/นบัเปล่่ยนลาวงนน้ำเป็นกำรชัว่ครำว/ถำวร ซึ่งนำก
เป็นกรณ่ท่่บริษัทจดักำรทรำบนรือรล้ เนรลุาวงนน้ำ บริษัทจดักำรจะประกำศใน้ผล้ ถือนนาวยทรำบไมาน้อยกวาำ 3 วนัท ำกำร
กาอนม่กำรปรับเปล่ย่น อยาำงไรก็ด่ นำกเป็นกรณ่ไมาทรำบลาวงนน้ำ อำทิเชาน  เกิดกำรเปล่ย่นแปลงทำงเศรษฐกิจ นรือ
เกิดกำรเปล่ย่นแปลงทำงกำรเมือง นรือนถำนกำรณ์กำรลงทนุไมาเนมำะนม เป็นร้น บริษัทจดักำรจะประกำศใน้ผล้ ถือ
นนาวยลงทุนทรำบโดยเร็วท่่นดุ โดยประกำศไว้ ณ นถำนท่่ท ำกำรของบริษัทจัดกำรและผล้นนบันนุนกำรขำยนรือ
รับซือ้คืน (ถ้ำม่)  
 
7.7 กำรขำยคืนนนาวยลงทนุ  :   ผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า   
 
7.8 รำยละเอ่ยดกำรขำยคืนนนาวยลงทนุเพิ่มเริม  :  

ทัง้น่ ้ใน้ดลเง่ือนไขในข้อ 7.5 – 7.6 ประกอบ 
 

7.9 รำยละเอ่ยดเพิ่มเริม  :   

7.9.1    กำรช ำระเงินคาำรับซือ้คืนนนาวยลงทนุ  

7.9.1.1. บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรช ำระเงินคาำขำยคืนนนาวยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแราวนัรับซือ้คืน
นนาวยลงทนุ โดยกำรโอนเงินเข้ำบญัช่เงินฝำกของผล้ ถือนนาวยลงทนุนรือรำมท่่บริษัทจดักำรประกำศก ำนนด 

7.9.1.2. นิทธิของผล้ ถือนนาวยลงทนุในกำรขำยคืนนนาวยลงทุน จะเกิดขึน้นลงัจำกท่่นำยทะเบ่ยนนนาวยลงทนุได้
บนัทกึข้อมลลกำรนัง่ซือ้/ขำยนนาวยลงทนุของผล้ ถือนนาวยลงทนุแล้วเทาำนัน้  

7.9.1.3 บริษัทจัดกำรจะยกเลิกจ ำนวนนนาวยลงทุนท่่รับซือ้คืน ในวันท ำกำรถัดจำกวันท ำกำรรับซือ้คืน
นนาวยลงทุนนัน้  
 
7.9.2 เง่ือนไขกำรขำยคืนนนาวยลงทนุ  

7.9.2.1. บริษัทจัดกำรถือวาำผล้ ถือนนาวยลงทุนท่่ท ำธุรกรรมผาำนระบบอิเล็กทรอนิกน์ท่่บริษัทจัดกำรได้จัดใน้ ได้
ท ำกำรศกึษำ เข้ำใจและยินด่ท่่จะปฏิบรัิรำมเง่ือนไขราำง ๆ ท่่ได้ระบไุว้ในคลามือกำรใช้บริกำร นรือท่่ระบุอยลาบนระบบ
อิเลก็ทรอนิกน์ดงักลาำว นรือโครงกำรจดักำรกองทนุ และ/นรือนนงันอืช่ช้วนน่แ้ล้ว 
 
7.9.2.2 บริษัทจัดกำรขอนงวนนิทธิท่่จะริดราอนื่อนำร และจัดนางข้อมลล เอกนำร และรำยงำนราำง ๆ ท่่เก่่ยวกับ
กองทนุกบัผล้ลงทนุผาำนทำงระบบอิเลก็ทรอนิกน์เป็นนลกั เชาน จัดนางข้อมลลผาำนระบบเครือขาำยอินเทอร์เน็รของบริษัท
จดักำร นรือกำรจดันางข้อมลลทำงอิเลก็ทรอนิกน์ (email) นรือจดันางใน้ในรลปแบบข้อมลลทำงอิเล็กทรอนิกน์อื่น เป็นร้น 
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ดงันัน้ผล้ลงทนุจึงควรรรวจนอบใน้แนาใจวาำได้รับข้อมลลเก่่ยวกบักองทนุครบถ้วนแล้ว นำกม่ข้อนงนยัใน้ริดราอท่่บริษัท
จดักำร ทัง้น่ ้น ำนรับนนงันอืรับรองนทิธิในนนาวยลงทนุท่่ได้รับผาำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกน์ และ/นรือวิธ่กำรอื่นใด ผล้
ถือนนาวยลงทนุนำมำรถใช้แทนนนงันอืรับรองนทิธิในนนาวยลงทนุท่่บริษัทจดักำรออกใน้เป็นนนงันอื 
 
7.9.2.3 ผล้ ถือนนาวยลงทนุท่่ประนงค์จะไมาใช้บริกำรผาำนระบบ Premier Online – I Enjoy (Internet) อ่กราอไป 
นำมำรถขอริดราอยกเลกิกำรใช้บริกำรได้ท่่บริษัทจดักำร นรือผาำนเจ้ำนน้ำท่่ทำงโทรศพัท์ของบริษัทจดักำร และ /นรือ
วิธ่อื่นใดรำมท่่บริษัทจดักำรจดักำรก ำนนดเพิ่มเริม 
 
7.9.2.4. ในกำรขำยคืนนนาวยลงทนุนัน้ ผล้ ถือนนาวยลงทุนจะร้องแนดงเอกนำรนลกัฐำนใน้กบับริษัทจัดกำร นรือ
รอบค ำถำมข้อมลลนาวนบคุคลกรณ่ท ำธุรกรรมผาำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกน์ นรือเอกนำรนรือวิธ่กำรอื่นใด เมื่อได้รับ
กำรร้องขอจำกบริษัทจดักำร ทัง้น่ ้เพื่อประโยชน์ในกำรยืนยนัรวัรนของผล้ ถือนนาวยลงทนุ 
 
7.9.2.5. ผล้ ถือนนาวยลงทนุจะไมาเพิกถอนรำยกำรขำยนนาวยลงทนุท่่ท ำธุรกรรมผาำนระบบอิเล็กทรอนิกน์ ท่่เกิดขึน้
จำกกำรใช้รนนัผาำนของผล้ ถือนนาวยลงทนุ  
 
7.9.2.6. ผล้ ถือนนาวยลงทนุท่่ยื่นแนดงควำมจ ำนงในกำรขำยคืนนนาวยลงทนุ และ/นรือนางค ำนัง่ขำยคืนนนาวยลงทนุ 
จะท ำกำรยกเลกินรือเปล่ย่นแปลงไมาได้ ทัง้น่ ้เว้นแราจะได้รับควำมเน็นชอบจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณ่พิเศษ 
 
7.9.2.7. บริษัทจดักำรม่นทิธิระงบักำรใช้รนนัผาำนของผล้ ถือนนาวยลงทนุในกำรท ำธุรกรรมผาำนระบบอิเล็กทรอนิกน์ 
นำกกำรในาข้อมลลรนนัผาำนดงักลาำวม่ควำมผิดพลำดเกินจ ำนวนครัง้ท่่บริษัทจดักำรก ำนนด 
 
7.9.2.8. ผล้ ถือนนาวยลงทนุรับทรำบถึงควำมเน่ย่งของกำรท ำธุรกรรมผาำนระบบอิเลก็ทรอนิกน์ ซึ่งอำจม่ควำมเน่่ยง
เก่่ยวกับควำมบกพราอง นรือขดัข้องของอุปกรณ์ใดๆ นรือระบบข้อมลลนรือกำรเช่ือมโยงเครือขาำย และ /นรือควำม
ผิดพลำดของระบบอิเล็กทรอนิกน์และกำรนื่อนำร นรืออื่นใดท่่อยลานอกเนนือกำรควำมคมุของบริษัทจดักำร ซึ่งอำจ
ท ำใน้กำรนางข้อมลลเป็นไปอยาำงลาำช้ำ นรือไมานำมำรถนางข้อมลลได้ ซึ่งนำกม่ควำมเน่ยนำยเกิดขึน้จำกเนรดุงักลาำว 
ผล้ ถือนนาวยลงทนุรกลงและรับทรำบจะไมาเร่ยกร้องคาำเนย่นำยใดๆ จำกบริษัทจดักำร 

 
7.9.2.9. ผล้ ถือนนาวยลงทุนท่่ขำยคืนนนาวยลงทุนผาำนระบบอิเล็กทรอนิกน์ จะเป็นผล้ รับภำระคาำธรรมเน่ยมนรือ
คาำใช้จาำยใดๆ ท่่เกิดขึน้ จำกกำรโอนเงินคาำขำยคืนนนาวยลงทนุเข้ำบญัช่ผล้ ถือนนาวยลงทนุ 

7.9.2.10 ผล้ ถือนนาวยลงทุนท่่ท ำธุรกรรมผาำนระบบอิเล็กทรอนิกน์ รกลงยินยอมใน้นกัเงินจำกบญัช่เงินฝำกของ
ผล้ ถือนนาวยลงทนุได้ ในกรณ่ท่่ม่คาำใช้จาำย นรือคาำธรรมเน่ยมในกำรใช้บริกำรท ำธุรกรรมผาำนระบบอิเลก็ทรอนิกน ์
 
7.9.2.11. ผล้ ถือนนาวยลงทนุท่่ท ำธุรกรรมกำรผาำนระบบอิเลก็ทรอนิกน์ จะร้องเก็บรักษำรนนัผล้ ใช้ท่่ได้จำกบริษัทจดักำร 
และรนนัผาำนของรนเอง เป็นควำมลบั และยอมรับวาำบริษัทจดักำรจะไมาร้องรับผิดชอบใด ๆ ทัง้นิน้ในกรณ่ท่่บคุคลท่่
ไมาใชาเจ้ำของรนนัผล้ใช้ และรนนัผาำนของผล้ ถือนนาวยลงทนุท ำรำยกำรผาำนระบบอิเลก็ทรอนิกน์ 
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7.9.2.12. ในกรณ่ท่่ผล้ถือนนาวยลงทนุระบจุ ำนวนนนาวยลงทนุและ/นรือจ ำนวนเงินท่่ร้องกำรขำยคืนในใบค ำนัง่
ขำยคืนนนาวยลงทุนมำกกวาำจ ำนวนนนาวยลงทุนและ/นรือจ ำนวนเงินท่่ปรำกฎในกำรบนัทึกโดยนำยทะเบ่ยน
นนาวยลงทนุบริษัทจดักำรจะถือวาำผล้ ถือนนาวยลงทนุประนงค์จะขำยคืนนนาวยลงทนุทัง้นมดเทาำท่่ปรำกฏรำมท่่บนัทึก
โดยนำยทะเบ่ยนนนาวยลงทนุนัน้  
 
7.9.2.13. เอกนำรใบบันทึกรำยกำรท่่ออกจำกเคร่ืองโทรนำรของผล้ ถือนนาวยลงทุนท่่นัง่ขำยคืนนำมำรถใช้เป็น
เอกนำรประกอบกำรท ำรำยกำรได้เทาำนัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำกนลกัฐำนท่่ปรำกฏอยลากบับริษัทจดักำรเป็น
นลกัฐำนกำรท ำรำยกำรท่่นมบลรณ์และอ้ำงอิงได้ 
 
7.9.2.14. กรณ่เปล่ย่นแปลงวนั เวลำ วิธ่กำร นรือนยดุรับค ำนัง่ขำยคืนนนาวยลงทนุ และ/นรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเริม
กำรรับซือ้คืนนนาวยลงทนุ   
บริษัทจดักำรอำจท ำกำรขยำย นรือลดระยะเวลำในกำรรับค ำนัง่ซือ้คืน/ขำยคืนนนาวยลงทนุ และ/นรือระยะเวลำกำร
นางค ำนัง่ลาวงนน้ำราำงไปจำกเดิม เชาน นำกผล้นนบันนนุกำรขำยนรือรับซือ้คืน (ถ้ำม่) ท่่บริษัทจดักำรแรางรัง้ได้ท ำกำร
ขยำย นรือลดระยะเวลำในกำรท ำกำรใน้แรกราำงไปจำกวนั เวลำท ำกำรรำมปกริของธนำคำรพำณิชย์ไทย นรือนำก
ธนำคำรพำณิชย์ได้ท ำกำรขยำย นรือลดระยะเวลำในกำรท ำกำรใน้แรกราำงไปจำกวนั เวลำท ำกำรรำมปกริ นรือ
นำกม่กำรปรับปรุง/เปล่ย่นแปลงระบบกำรโอนเงินระนวาำงประเทศ เป็นร้น  
 
7.9.2.15. กรณ่ปฏิเนธ / ชะลอกำรนัง่ขำยคืนนนาวยลงทนุ 

บริษัทจดักำรขอนงวนนทิธิท่่จะปฏิเนธ และ/นรือชะลอกำรนัง่ขำยคืนนนาวยลงทนุ ในกรณ่ใดกรณ่นนึง่ดงัราอไปน่ ้ 

(1)  กรณ่ท่่เอกนำรนลกัฐำนกำรนัง่ขำยคืนนนาวยลงทนุไมาครบถ้วน  

(2)  กรณ่ท่่ผล้ ถือนนาวยลงทนุท่่ท ำกำรขำยคืนนนาวยลงทุนยงัมิได้น ำนางเอกนำรนลกัฐำนราำงๆ ท่่ใช้เปิดบญัช่จน
ครบถ้วน ผล้ ถือนนาวยลงทนุรำยท่่ประนงค์จะขำยคืนนนาวยลงทุนจะร้องน ำนางเอกนำรนลกัฐำนราำง ๆ จนครบถ้วน
กาอนจึงจะท ำกำรขำยคืนนนาวยลงทนุได้ 

(3) กรณ่ท่ ่ผล้ถ ือนนาวยลงทนุม่กำรเปล่ ่ยนแปลงข้อม ลลนรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยงัมิได้ท ำก ำรแจ้งกำร
เปล่่ยนแปลง และ/นรือน ำนางเอกนำรนลกัฐำนกำรเปล่ย่นแปลงราำงๆ ใน้บริษัทจดักำร และ/นรือผล้นนบันนนุกำรขำย
นรือรับซือ้คืน (ถ้ำม่) 

(4)  กรณ่ท่่ม่ค ำนัง่จำกนนาวยงำนท่่ม่อ ำนำจรำมกฎนมำย  ม่ค ำนัง่ใน้ปฏิเนธ / ชะลอ / ระงบั กำรนัง่ขำยคืน
นนาวยลงทนุ 

7.9.2.16. ผล้ถือนนาวยลงทนุท่่ม่ใบนนาวยลงทนุท่่นำยทะเบ่ยนนนาวยลงทนุนรือบริษัทจดักำรได้ออกไว้ใน้ นำกจะ
ขำยคืนนนาวยลงทุนจ ำนวนดงักลาำวจะร้องน ำใบนนาวยลงทุนมำนางมอบคืนแกาบริษัทจัดกำรเพื่อใน้นำยทะเบ่ยน
นนาวยลงทุนท ำกำรโอนนนาวยลงทุนนัน้เข้ำระบบไร้ใบนนาวยลงทุน (Scripless) กาอน จึงจะขำยคืนนนาวยลงทุน
ดงักลาำวได้ 
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เงือ่นไขอืน่ :  

เง่ือนไขอื่น ๆ ของข้อ 7 “กำรรับซือ้คืนนนาวยลงทนุ” 

บริษัทจดักำรขอนงวนนิทธิท่่จะปรับปรุง แก้ไข และ/นรือเพิ่มเริมข้อ 7. “กำรรับซือ้คืนนนาวยลงทนุ” รำมนลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขท่่บริษัทจัดกำรก ำนนด และเป็นไปรำมนลกัเกณฑ์ของน ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ร. โดยบริษัท
จดักำรจะแจ้งใน้ผล้ลงทนุทรำบลาวงนน้ำไมาน้อยกวาำ 3 วนัท ำกำรกาอนวนัเร่ิมใน้บริกำร โดยจะริดประกำศ ณ นถำนท่่
ท ำกำรของบริษัทจัดกำรและผล้นนบันนุนกำรขำยนรือรับซือ้คืน (ถ้ำม่) ทัง้น่ ้กำรปรับปรุง แก้ไข ดงักลาำวข้ำงร้นจะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทนุและผล้ ถือนนาวยลงทนุ 

นอกเนนือจำกกำรนงวนนิทธิในข้อ 7 “กำรรับซือ้คืนนนาวยลงทนุ” ดงักลาำวข้ำงร้น บริษัทจดักำรขอนงวนนิทธิท่่จะ
ปรับปรุง แก้ไข เร่ืองอื่นใดท่่เก่่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นไปรำมนลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่่บริษัทจัดกำรก ำนนด และเป็นไป
รำมนลกัเกณฑ์ของน ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ร. โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งใน้ผล้ลงทนุทรำบลาวงนน้ำไมาน้อยกวาำ 
30 วนักาอนม่กำรปรับเปล่่ยน อยาำงไรก็ด่ นำกเป็นกรณ่ไมาทรำบลาวงนน้ำ อำทิเชาน ม่กำรประกำศใน้เป็นวนันยดุท ำ
กำรของบริษัทจดักำรเป็นกรณ่พิเศษ เกิดกำรเปล่ย่นแปลงทำงเศรษฐกิจ นรือเกิดกำรเปล่ย่นแปลงทำงกำรเมือง นรือ
นถำนกำรณ์กำรลงทุนไมาเนมำะนม เป็นร้น บริษัทจัดกำรจะประกำศใน้ผล้ ถือนนาวยลงทุนทรำบโดยเร็วท่่นดุ โดย
ประกำศไว้ ณ นถำนท่่ท ำกำรของบริษัทจดักำรและผล้นนบันนนุกำรขำยนรือรับซือ้คืน (ถ้ำม่) 
 
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

8.1.  ชาองทำงกำรนบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุ :  

 Internet (Premier Online - I Enjoy) 
 
8.2.  รำยละเอ่ยดกำรนบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุเพิ่มเริม :  

8.2.1   เง่ือนไขกำรนบัเปล่ย่นกำรถือนนาวยลงทนุ 

กำรนบัเปล่่ยนกำรถือนนาวยลงทนุ นมำยถึง กำรขำยคืนนนาวยลงทนุของกองทนุเปิดนนึ่ง (“กองทนุเปิดร้นทำง”) 
เพื่อซือ้นนาวยลงทนุของกองทนุเปิดอ่กกองทนุนนึง่ (“กองทนุเปิดปลำยทำง”) รำมเง่ือนไขท่่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำร
และ/นรือนนงันอืช่ช้วน  

โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรน ำเงินคาำขำยคืนนนาวยลงทนุซึ่งได้นกัคาำธรรมเน่ยมกำรนบัเปล่่ยนนนาวยลงทนุขำออก
จำกกองทุนเปิดร้นทำง (ถ้ำม่) ไปช ำระคาำซือ้นนาวยลงทุนของกองทุนเปิดปลำยทำง โดยเงินคาำซือ้นนาวยลงทุน
ดงักลาำวน่จ้ะถลกนกัคาำธรรมเน่ยมในกำรนบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุขำเข้ำของกองทนุเปิดปลำยทำงไว้ด้วย (ถ้ำม่) 

ผล้ ถือนนาวยลงทนุนำมำรถนบัเปล่ย่นกำรถือนนาวยลงทนุระนวาำงกองทนุเปิดท่่อยลาภำยใร้กำรบรินำรของบริษัทจดักำร 
โดยจะร้องเป็นกองทนุเปิดท่่ระบไุว้ในนนงันือช่ช้วนวาำนำมำรถท ำกำรนบัเปล่่ยนกำรถือนนาวยลงทนุได้เทาำนัน้ ทัง้น่ ้
กำรนบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุไปมำระนวาำงกองทนุเปิดราำงๆ นัน้ จะร้องเป็นไปรำมเง่ือนไขท่่ระบไุว้ในนนงันอืช่ช้วนด้วย  

ทัง้น่ ้กำรนบัเปล่่ยนนนาวยลงทุนระนวาำงกองทนุเปิดท่่อยลาภำยใร้กำรบรินำรของบริษัทจดักำรกับกองทุนเปิด ไทย 
แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย จะร้องนบัเปล่่ยนผาำนระบบ Premier Online – I Enjoy (Internet) ผาำนเว็บไซร์ 
www.uobam.co.th นรือ https://echannel.uobamth.co.th เทาำนัน้ และ/นรือรำมท่่บริษัทจดักำรประกำศก ำนนด
เพิ่มเริม ยกเว้น ในชาวง 3 เดือนแรกนบัจำกวนัจดทะเบ่ยนกองทนุ ผล้ ถือนนาวยลงทนุนำมำรถนบัเปล่่ยนนนาวยลงทนุ
จำกกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย (“กองทนุเปิดร้นทำง”) ไปยงักองทนุเปิดอื่นภำยใร้กำรบรินำรของ

http://www.uobam.co.th/
https://echannel.uobamth.co.th/
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บริษัทจดักำร (“กองทนุเปิดปลำยทำง”) โดยผาำนบริษัทจดักำร และ/นรือผาำนเจ้ำนน้ำท่่ทำงโทรศพัท์ (Mutual Fund 
by phone) และ/นรือวิธ่อื่นใดท่่บริษัทจดักำรก ำนนดได้ 

ทัง้น่ ้กำรในท ำรำยกำรนบัเปล่่ยนนนาวยลงทุนใดๆ ผล้ ถือนนาวย/ผล้ลงทนุนำมำรถท ำรำยกำรนบัเปล่่ยนได้เฉพำะกรณ่
เป็นกำรท ำรำยกำรภำยใร้ผล้ ถือนนาวยบุคคลเด่ยวภำยใร้นมำยเลขผล้ ถือนนาวยเด่ยวกันเทาำนัน้  บริษัทจัดกำรไมา่
อนญุำรใน้ม่กำรนบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุข้ำมนมำยเลขผล้ ถือนนาวยลงทนุ เว้นแราจะได้รับกำรพิจำรณำจำกบริษัทจดักำร
เป็นรำยกรณ่ 

ผล้ ถือนนาวยลงทนุท่่ประนงค์จะไมาใช้บริกำรผาำนระบบ Premier Online – I Enjoy (Internet) อ่กราอไป นำมำรถขอ
ริดราอยกเลิกกำรใช้บริกำรได้ท่่บริษัทจดักำร นรือผาำนเจ้ำนน้ำท่่ทำงโทรศพัท์ของบริษัทจดักำร และ /นรือวิธ่อื่นใด
รำมท่่บริษัทจดักำรจดักำรก ำนนดเพิ่มเริม 
 
เงื่อนไขอื่น ๆ 

(1)    บริษัทจดักำรขอนงวนนทิธิท่่จะนยดุรับค ำนัง่นบัเปล่ย่นกำรถือนนาวยลงทนุเป็นกำรชัว่ครำว นรือถำวรก็ได้ ใน
กรณ่ท่่บริษัทจดักำรเน็นวาำกำรนยดุรับค ำนัง่นบัเปล่ย่นดงักลาำวจะเป็นประโยชน์นลงนดุ นรือม่ผลกระทบในทำงท่่ด่ราอ
กองทนุเปิดและผล้ ถือนนาวยลงทนุ โดยบริษัทจดักำรจะปิดประกำศเร่ืองดงักลาำวไว้ในท่่เปิดเผย ณ นถำนท่่ท ำกำรของ
บริษัทจดักำรและผล้นนบันนนุกำรขำยนรือรับซือ้คืน (ถ้ำม่) ลาวงนน้ำไมาน้อยกวาำ 3 วนั  

(2)   น ำนรับผล้ ถือนนาวยลงทนุท่่ได้ท ำรำยกำรนบัเปล่ย่นกำรถือนนาวยลงทนุมำจำกกองทนุเปิดร้นทำงในวนัท ำกำร
กาอนนน้ำ จะนำมำรถขำยคืนนนาวยลงทนุของกองทนุน่ซ้ึ่งเป็นกองทนุเปิดปลำยทำงได้เมื่อกองทุนเปิดปลำยทำง
ได้รับเงินคาำนบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุจำกกองทนุเปิดร้นทำงเร่ยบร้อยแล้ว 

(3)  ผล้ ถือนนาวยลงทนุท่่นัง่นบัเปล่ย่นกำรถือนนาวยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรนบัเปล่ย่นไมาได้ นำกรำยกำรดงักลาำว
นัน้ บริษัทจดักำรได้ท ำรำยกำรจนเนร็จนิน้นมบลรณ์แล้ว ไมาวาำกรณ่ใดๆ ทัง้นิน้ 

(4) ผล้ ถือนนาวยลงทนุจะไมาเพิกถอนรำยกำรนบัเปล่่ยนขำยนนาวยลงทุนท่่ท ำธุรกรรมผาำนระบบอิเล็กทรอนิกน์ท่่
เกิดขึน้จำกกำรใช้รนนัผาำนของผล้ ถือนนาวยลงทนุ  

(5) บริษัทจัดกำรม่นิทธิระงับกำรใช้รนนัผาำนของผล้ ถือนนาวยลงทุนในกำรท ำธุรกรรมผาำนระบบอิเล็กทรอนิกน์ 
นำกกำรในาข้อมลลรนนัผาำนดงักลาำวม่ควำมผิดพลำดเกินจ ำนวนครัง้ท่่บริษัทจดักำรก ำนนด 

(6) ผล้ ถือนนาวยลงทุนรับทรำบถึงควำมเน่่ยงของกำรท ำธุรกรรมผาำนระบบอิเล็กทรอนิกน์ ซึ่งอำจม่ควำมเน่่ยง
เก่่ยวกับควำมบกพราอง นรือขดัข้องของอุปกรณ์ใดๆ นรือระบบข้อมลลนรือกำรเช่ือมโยงเครือขาำย และ /นรือควำม
ผิดพลำดของระบบอิเล็กทรอนิกน์และกำรนื่อนำร นรืออื่นใดท่่อยลานอกเนนือกำรควำมคมุของบริษัทจดักำร  ซึ่งอำจ
ท ำใน้กำรนางข้อมลลเป็นไปอยาำงลาำช้ำ นรือไมานำมำรถนางข้อมลลได้ ซึ่งนำกม่ควำมเน่ยนำยเกิดขึน้จำกเนรดุงักลาำว 
ผล้ ถือนนาวยลงทนุรกลงและรับทรำบจะไมาเร่ยกร้องคาำเนย่นำยใด ๆ จำกบริษัทจดักำร 

(7) ผล้ ถือนนาวยลงทนุท่่ท ำธุรกรรมกำรผาำนระบบอิเล็กทรอนิกน์ จะร้องเก็บรักษำรนนัผล้ ใช้ท่่ได้จำกบริษัทจดักำร 
และรนนัผาำนของรนเอง เป็นควำมลบั และยอมรับวาำบริษัทจดักำรจะไมาร้องรับผิดชอบใด ๆ ทัง้นิน้ในกรณ่ท่่บคุคลท่่
ไมาใชาเจ้ำของรนนัผล้ใช้ และรนนัผาำนของผล้ ถือนนาวยลงทนุท ำรำยกำรผาำนระบบอิเลก็ทรอนิกน์ 

(8)   ในกรณ่ท่่ผล้ ถือนนาวยลงทนุระบจุ ำนวนนนาวยลงทนุท่่จะนบัเปล่่ยนในใบค ำนัง่นบัเปล่่ยนมำกกวาำจ ำนวนนนาวยลงทนุ 
นรือมลลคาำนนาวยลงทนุของกองทนุเปิดร้นทำง ท่่ปรำกฏอยลาในรำยกำรท่่บนัทึกโดยนำยทะเบ่ยนนนาวยลงทนุ บริษัท
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จดักำรจะถือวาำผล้ ถือนนาวยลงทนุประนงค์จะนบัเปล่่ยนนนาวยลงทุนทัง้นมดเทาำท่่ปรำกฏอยลาในรำยกำรท่่บนัทึกโดย
นำยทะเบ่ยนนนาวยลงทนุนัน้ 

(9)   บริษัทจดักำร นรือนำยทะเบ่ยนจะยกเลิกจ ำนวนนนาวยลงทนุของกองทนุเปิดร้นทำงในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่่
รำยกำรนบัเปล่่ยนนัน้เนร็จนมบลรณ์แล้ว และจะเพิ่มจ ำนวนนนาวยลงทุนของกองทุนเปิดปลำยทำงรำมเกณฑ์ท่่
ก ำนนดในข้อ 6 “กำรเนนอขำยภำยนลงักำรเนนอขำยครัง้แรก”  
 
8.2.2   วนัเวลำท ำกำรนบัเปล่ย่นกำรถือนนาวยลงทนุ 

ผล้ ถือนนาวยลงทนุนำมำรถท ำกำรนบัเปล่ย่นกำรถือนนาวยลงทนุได้ โดยวนัและเวลำในกำรนางค ำนัง่นบัเปล่่ยนนนาวยลงทนุ
ใน้เป็นวนัและเวลำเด่ยวกนักบักำรนางค ำนัง่ซือ้นรือค ำนัง่ขำยคืนนนาวยลงทนุ รำมท่่ระบไุว้ในโครงกำร และ /นรือ
นนงันือช่ช้วนของทัง้กองทนุเปิดร้นทำง และกองทนุเปิดปลำยทำง และ/นรือเง่ือนไข นรือนลกัเกณฑ์ท่่บริษัทจดักำร
ก ำนนด 
 
8.2.3 กำรก ำนนดรำคำขำยนนาวยลงทนุ กรณ่นบัเปล่ย่นกำรถือนนาวยลงทนุ  

ในกำรนบัเปล่ย่นกำรถือนนาวยลงทนุ มลลคาำนนาวยลงทนุท่่ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณเมื่อนิน้วนัท ำกำรนบัเปล่่ยนจะ
ก ำนนดรำคำขำยและรำคำรับซือ้ ดงัน่ ้ 

(1) กรณ่เป็นกองทนุเปิดร้นทำง  

กำรก ำนนดรำคำรับซือ้คืนนนาวยลงทนุจะใช้มลลคาำนนาวยลงทนุของวนัท ำกำรนบัเปล่่ยนกำรถือนนาวยลงทนุ นกัด้วย
คาำธรรมเน่ยม (ถ้ำม่) 

(2) กรณ่เป็นกองทนุเปิดปลำยทำง  

กำรค ำนวณรำคำนบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุจะใช้มลลคาำนนาวยลงทนุท่่ค ำนวณได้ ณ วนัท ำกำรซือ้ขำยนนาวยลงทนุกาอน
นน้ำวนัท่่บริษัทจดักำรถือวาำได้รับเงินจำกกองทนุเปิดร้นทำง บวกด้วยคาำธรรมเน่ยม (ถ้ำม่)  

ทัง้น่ ้มลลคาำนนาวยลงทุนท่่ใช้ค ำนวณรำคำขำยและรำคำรับซือ้ในกำรนบัเปล่่ยนกำรถือนนาวยลงทุนข้ำงร้นจะร้อง
ได้รับกำรรับรองจำกผล้ดลแลผลประโยชน์แล้ว 
 
8.2.4   วิธ่กำรนบัเปล่ย่นกำรถือนนาวยลงทนุ  

วิธ่กำรนบัเปล่ย่นกำรถือนนาวยลงทนุใน้ใช้วิธ่เด่ยวกนักบักำรนางค ำนัง่ซือ้นรือค ำนัง่ขำยคืนนนาวยลงทนุ รำมท่่ระบไุว้
ในโครงกำร และ/นรือนนังนือช่ช้วนของทัง้กองทุนเปิดร้นทำง และกองทุนเปิดปลำยทำง และ /นรือเง่ือนไขนรือ
นลกัเกณฑ์ท่่บริษัทจดักำรก ำนนด 
 
8.2.5 กำรคืนเงินคาำนบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุ 

เป็นไปรำมนลกัเกณฑ์ท่่ระบไุว้ในข้อ 5.2.5 “กำรคืนเงินคาำจองซือ้นนาวยลงทนุ” และข้อ 6.2.5 “กำรคืนเงินคาำซือ้
นนาวยลงทนุ” 
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เง่ือนไขอื่น : 

เง่ือนไขอื่น ๆ ของข้อ 8 “กำรนบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุ” 

บริษัทจัดกำรขอนงวนนิทธิท่่จะปฏิเนธ และ/นรือระงบักำรนบัเปล่่ยนนนาวยลงทุน ทัง้นมดนรือบำงนาวน และ/นรือ
ปฏิเนธท่่จะใน้ค ำแนะน ำกำรลงทนุในกรณ่ท่่เอกนำรนรือข้อมลลประกอบกำรนบัเปล่่ยนนนาวยลงทุนท่่บริษัทจดักำร
ได้รับจำกผล้ ถือนนาวยลงทุนไมาถลกร้องรำมควำมเป็นจริง และ/นรือไมาครบถ้วนทัง้รำมข้อก ำนนดของน ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ร. และ/นรือรำมข้อก ำนนดของบริษัทจดักำร อำทิเชาน ผล้ ถือนนาวยลงทนุปฏิเนธท่่จะใน้ข้อมลล
นรือใน้ข้อมลลท่่ไมาครบถ้วน เพื่อประกอบกำรใน้ค ำแนะน ำท่่นอดรับกบัระดบัควำมเน่่ยงของกองทนุรวม และ/นรือ 
ผล้ ถือนนาวยลงทนุประนงค์จะนบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุไปลงทนุในกองทนุท่่ม่ระดบัควำมเน่ย่งนลงกวาำระดบัควำมเน่่ยงท่่
ผล้ ถือนนาวยลงทนุยอมรับได้ และผล้ ถือนนาวยลงทนุไมายินยอม/ไมาใน้ค ำยืนยนัรับทรำบถึงระดบัควำมเน่ย่งท่่เพิ่มขึน้จำก
กำรลงทนุในกองทนุดงักลาำว และ/นรือกรณ่ท่่ผล้ ถือนนาวยลงทนุไมาได้น ำนางเอกนำรนลกัฐำนประกอบกำรนบัเปล่่ยน
นนาวยลงทนุรำมท่่ก ำนนด เป็นร้น 

ทัง้น่ ้ในกรณ่ท่่บริษัทจัดกำรไมานำมำรถเปิดใน้ท ำรำยกำรนบัเปล่่ยนนนาวยลงทนุผาำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกน์ของ
บริษัทจดักำรได้ อนัเนื่องมำจำกควำมบกพราอง นรือขดัข้องของอุปกรณ์ใด ๆ และ /นรือควำมผิดพลำดของระบบ
อิเล็กทรอนิกน์และกำรนื่อนำรของบริษัทจดักำร เครือขาำยอินเทอร์เน็ร และ/นรือเนรกุำรณ์อื่นใด บริษัทจดักำรขอ
นงวนนทิธิท่่จะใน้ผล้ ถือนนาวยลงทนุนำมำรถนางค ำนัง่นบัเปล่ย่นผาำนชาองทำงอื่นใดรำมท่่บริษัทจดักำรเน็นนมควร โดย
ไมาถือวาำเป็นกำรแก้ไขโครงกำร 

นอกจำกน่ ้บริษัทจดักำรขอนงวนนทิธิท่่จะปรับปรุง แก้ไข และ/นรือเพิ่มเริม ข้อ 8 “กำรนบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุ” รำม
นลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่่บริษัทจดักำรก ำนนด และเป็นไปรำมนลกัเกณฑ์ของน ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ร. โดย
ไมาถือวาำเป็นกำรแก้ไขโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งใน้ผล้ลงทนุทรำบลาวงนน้ำไมาน้อยกวาำ 3 วนัท ำกำรกาอนวนัเร่ิม
ใน้บริกำร โดยจะริดประกำศ ณ นถำนท่่ท ำกำรของบริษัทจดักำรและผล้นนบันนนุกำรขำยนรือรับซือ้คืน (ถ้ำม่) 
 
9.  การช าระค่ารับซือ้คืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงนิ :  

กรณ่บริษัทจดักำรไมานำมำรถช ำระคาำขำยคืนนนาวยลงทนุเป็นเงิน และจะช ำระคาำขำยคืนนนาวยลงทนุเป็นนลกัทรัพย์
นรือทรัพย์นินอื่นแทน บริษัทจัดกำรจะก ำนนดขัน้รอนกำรด ำเนินกำรราอไป โดยร้องได้รับควำมเน็นชอบจำก
น ำนกังำนกาอนและไมาถือวาำเป็นกำรแก้ไขโครงกำร โดยขัน้รอนท่่ก ำนนดดงักลาำวร้องนำมำรถปฏิบรัิได้จริง และเป็น
ธรรมราอผล้ ถือนนาวยลงทุนของกองทุนรวมทุกรำย และบริษัทจัดกำรจะร้องแจ้งใน้ผล้ ถือนนาวยลงทุนทุกรำยทรำบ
ลาวงนน้ำไมาน้อยกวาำ 60 วนั  
 
10.  การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดกำรอำจเลื่อนก ำนนดกำรช ำระเงินคาำขำยคืนนนาวยลงทุนคืนแกาผล้ถือนนาวยลงทุนท่่ได้ม่ค ำนัง่ขำยคืน
นนาวยลงทนุของกองทนุเปิดได้ในกรณ่ดงัราอไปน่ ้ 

10.1   บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้ว ม่ควำมเช่ือโดยนจุริรและนมเนรนุมผลวาำเป็นกรณ่ท่่เข้ำเนรดุงัราอไปน่ ้โดยได้รับ
ควำมเน็นชอบของผล้ดลแลผลประโยชน์แล้ว  

(1)  ม่เนรุจ ำเป็นท ำใน้ไมานำมำรถจ ำนนาำย จาำยโอน นลกัทรัพย์นรือทรัพย์นินของกองทุนรวมเปิดได้อยาำง
นมเนรนุมผล นรือ  
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(2)  ม่เนรทุ่่ท ำใน้กองทุนรวมไมาได้รับช ำระเงินจำกนลกัทรัพย์นรือทรัพย์นินท่่ลงทนุไว้รำมก ำนนดเวลำปกริ ซึ่ง
เนรดุงักลาำวอยลานอกเนนือกำรควบคมุของบริษัทจดักำรกองทนุรวม 
  
10.2  ผล้ ถือนนาวยลงทนุม่ค ำนัง่ขำยคืนนนาวยลงทนุกาอนนรือในชาวงระยะเวลำท่่บริษัทจดักำรพบวาำ รำคำรับซือ้คืน
นนาวยลงทนุดงักลาำวไมาถลกร้องและผล้ดลแลผลประโยชน์ยังไมาได้รับรองข้อมลลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนนลงัและ
รำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรับซือ้คืนนนาวยลงทนุท่่ไมาถลกร้องนัน้ราำงจำกรำคำรับซือ้คืนนนาวยลงทนุท่่ถลกร้อง
รัง้แรานนึง่นรำงค์ขึน้ไป และคิดเป็นอรัรำรัง้แราร้อยละ 0.5 ของรำคำรับซือ้คืนนนาวยลงทนุท่่ถลกร้อง  

ทัง้น่ ้กำรเลื่อนก ำนนดกำรช ำระเงินคาำขำยคืนนนาวยลงทุนรำม 10.1 นรือ 10.2 ใน้บริษัทจัดกำรปฏิบัริรำม
นลกัเกณฑ์ดงัราอไปน่ ้ 

(1)   เลือ่นก ำนนดช ำระคาำขำยคืนได้ไมาเกินนิบวนัท ำกำรนบัแราวนัท่่ผล้ ถือนนาวยลงทนุม่ค ำนัง่ขำยคืนนนาวยลงทนุ
นัน้ เว้นแราได้รับกำรผาอนผนัจำกน ำนกังำน  

(2) แจ้งผล้ ถือนนาวยลงทุนท่่ม่ค ำนัง่ขำยคืนนนาวยลงทนุไว้แล้วใน้ทรำบถึงกำรเลื่อนก ำนนดกำรช ำระคาำขำยคืน
นนาวยลงทุน รลอดจนเปิดเผยราอผล้ ถือนนาวยลงทุนรำยอื่นและผล้ลงทนุทัว่ไปใน้ทรำบเร่ืองดงักลาำวด้วยวิธ่กำรใดๆ 
โดยพลนั  

(3)  แจ้งกำรเลือ่นก ำนนดช ำระคาำขำยคืน พร้อมทัง้จดันางรำยงำนท่่แนดงเนรผุลของกำรเลื่อน และนลกัฐำนกำร
ได้รับควำมเน็นชอบของผล้ดลแลผลประโยชน์รำมข้อ 10.1 นรือกำรรับรองข้อมลลของผล้ดลแลผลประโยชน์รำมข้อ 10.2 
ราอน ำนกังำนโดยพลนั ทัง้น่ ้บริษัทจดักำรจะมอบนมำยใน้ผล้ดลแลผลประโยชน์ด ำเนินกำรแทนก็ได้  

(4)  ในระนวาำงกำรเลื่อนก ำนนดช ำระคาำขำยคืน นำกม่ผล้ ถือนนาวยลงทุนนัง่ขำยคืนนนาวยลงทุนในชาวงเวลำ
ดังกลาำว ใน้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรับซือ้คืนนนาวยลงทุนนัน้ โดยร้องช ำระคาำขำยคืนแกาผล้ ถือนนาวยลงทุน
รำมล ำดบัวนัท่่นางค ำนัง่ขำยคืนกาอนนลงั 
 
11.  การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :  

11.1.  บริษัทจดักำรอำจไมาขำย ไมารับซือ้คืน นรือไมารับนบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุรำมค ำนัง่ซือ้ ค ำนัง่ขำยคืนนรือค ำนัง่
นบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุท่่ได้รับไว้แล้ว นรืออำจนยดุรับค ำนัง่ซือ้ ค ำนัง่ขำยคืน นรือค ำนัง่นบัเปล่่ยนนนาวยลงทนุได้ ใน
กรณ่ท่่ปรำกฏเนรดุงัราอไปน่ ้ 

(1)    รลำดนลกัทรัพย์ไมานำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยได้รำมปกริ  

 

(2)    บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว ม่ควำมเช่ือโดยนจุริรและนมเนรุนมผลวาำเป็นกรณ่ดงัราอไปน่ ้โดยได้รับควำม
เน็นชอบของผล้ดลแลผลประโยชน์แล้ว  

(ก)   ม่เนรุจ ำเป็นท ำใน้ไมานำมำรถจ ำนนาำย จาำย โอนนลักทรัพย์นรือทรัพย์นินของกองทุนรวมเปิดได้อยาำง
นมเนรนุมผล   

(ข)  ไมานำมำรถค ำนวณมลลคาำทรัพย์นนิของกองทนุรวมเปิดได้อยาำงเป็นธรรมและเนมำะนม นรือ  

(ค)    ม่เนรจุ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผล้ ถือนนาวยลงทนุ 
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ทัง้น่ ้กำรไมาขำย ไมารับซือ้คืน นรือไมารับนบัเปล่่ยนนนาวยลงทนุรำมค ำนัง่ท่่รับไว้แล้ว นรือกำรนยดุรับค ำนัง่ซือ้ 
ค ำนัง่ขำยคืน นรือค ำนัง่นบัเปล่่ยนนนาวยลงทนุรำม (ก) (ข) นรือ (ค) ใน้กระท ำได้ไมาเกินนนึ่งวนัท ำกำร เว้นแราจะ
ได้รับกำรผาอนผนัจำกน ำนกังำน 
  
(3)   เป็นกำรไมาขำยนนาวยลงทุนรำมค ำนัง่ซือ้ นรือค ำนัง่นบัเปล่่ยนนนาวยลงทุนท่่รับไว้แล้ว นรือเป็นกำรนยุด
รับค ำนัง่ซือ้ นรือค ำนัง่นบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุ แกาผล้ลงทนุเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏข้อเท็จจริงดงัราอไปน่ ้ 

(ก)   บริษัทจดักำรม่เนรอุนัควรนงนยัวาำผล้ลงทนุรำยนัน้ ๆ ม่นาวนเก่่ยวข้องกบักำรกระท ำดงัราอไปน่ ้ 

1.    กำรกระท ำท่่เ ป็นควำมผิดมลลฐำนนรือควำมผิดฐำนฟอกเงินรำมกฎนมำยเก่่ยวกับกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไมาวาำจะเป็นกฎนมำยไทยนรือกฎนมำยราำงประเทศ  

2.    กำรใน้กำรนนบันนนุทำงกำรเงินแกากำรกาอกำรร้ำย นรือ  

3.     กำรกระท ำท่่เป็นกำรปฏิบรัิรำมค ำนัง่เก่่ยวกบักำรยดึนรืออำยดัทรัพย์นนิ โดยบคุคลผล้ม่อ ำนำจรำมกฎนมำย  

(ข)   บริษัทจัดกำรไมานำมำรถด ำเนินกำรรล้ จักลลกค้ำ และรรวจนอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่่ยวกับลลกค้ำได้ใน
นำระน ำคญั  

เมื่อปรำกฏเนรรุำมข้อ 11.1 (1) – (3) ข้ำงร้น และบริษัทจดักำรประนงค์จะไมาขำยนรือไมารับซือ้คืน นรือไมารับ
นบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุ นรือนยดุรับค ำนัง่ซือ้ ค ำนัง่ขำยคืน นรือค ำนัง่นบัเปล่่ยนนนาวยลงทนุ ใน้บริษัทจดักำรปฏิบรัิ
ดงัราอไปน่ ้ 

(1)  แจ้งผล้ ถือนนาวยลงทนุท่่ม่ค ำนัง่ซือ้ ค ำนัง่ขำยคืน นรือค ำนัง่นบัเปล่่ยนนนาวยลงทนุไว้แล้วใน้ทรำบถึงกำรไมา
ขำย ไมารับซือ้คืน นรือไมารับนบัเปล่่ยนนนาวยลงทนุโดยพลนั และนำกเป็นเนรรุำมข้อ 11.1 (1) นรือ (2) ข้ำงร้น ใน้
เปิดเผยราอผล้ ถือนนาวยลงทุนรำยอื่นและผล้ ลงทุนทั่วไปใน้ทรำบถึงกำรนยุดรับค ำนัง่ซือ้ ค ำนัง่ขำยคืน นรือค ำนัง่
นบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุด้วยวิธ่กำรใด ๆ โดยพลนัด้วย  

(2) รำยงำนกำรไมาขำย ไมารับซือ้คืน นรือไมารับนบัเปล่่ยนนนาวยลงทุน นรือกำรนยุดรับค ำนัง่ซือ้ ค ำนัง่ขำยคืน 
นรือค ำนัง่นบัเปล่่ยนนนาวยลงทนุพร้อมทัง้แนดงเนรผุล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมเปิดนัน้ใน้
น ำนกังำนทรำบโดยพลนั  

(3)    ในกรณ่ท่่บริษัทจดักำรไมาขำย ไมารับซือ้คืน นรือไมารับนบัเปล่่ยนนนาวยลงทนุนรือนยดุรับค ำนัง่ซือ้ ค ำนัง่ขำย
คืน นรือค ำนัง่นบัเปล่่ยนนนาวยลงทุนรำมข้อ 11.1 (1) และ (2) ข้ำงร้น เกินนนึ่งวนัท ำกำร ใน้บริษัทจัดกำร
ด ำเนินกำรดงัราอไปน่ ้กาอนกำรเปิดรับค ำนัง่ซือ้ ค ำนัง่ขำยคืน นรือค ำนัง่นบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุ  

(ก)  รำยงำนกำรเปิดรับค ำนัง่ซือ้ ค ำนัง่ขำยคืน นรือค ำนัง่ขำยคืนนนาวยลงทนุ และรำยงำนฐำนะกำรลงทนุของ
กองทนุรวมเปิด ณ วนัท ำกำรนดุท้ำยกาอนวนัรำยงำนนัน้ใน้น ำนกังำนทรำบภำยในวนัท ำกำรกาอนวนัเปิดรับค ำนัง่ซือ้ 
ค ำนัง่ขำยคืน นรือค ำนัง่นบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุ  

(ข)   แจ้งใน้ผล้ ถือนนาวยลงทุนท่่ม่ค ำนั่งซือ้ ค ำนัง่ขำยคืน นรือค ำนัง่นบัเปล่่ยนนนาวยลงทุนไว้แล้วใน้ทรำบถึงกำร
เปิดขำย รับซือ้คืน นรือนบัเปล่่ยนนนาวยลงทุน รลอดจนเปิดเผยราอผล้ ถือนนาวยลงทุนรำยอื่นและผล้ลงทุนทัว่ไปใน้
ทรำบถึงกำรเปิดรับค ำนัง่ซือ้ ค ำนัง่ขำยคืน นรือค ำนัง่นบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุด้วยวิธ่กำรใด ๆ โดยพลนั 
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11.2     บริษัทจดักำรจะนยดุกำรขำยนนาวยลงทนุรำมค ำนัง่ซือ้นรือค ำนัง่นบัเปล่่ยนนนาวยลงทนุท่่ได้รับมำแล้วนรือ
นยดุรับค ำนัง่ซือ้นรือค ำนัง่นบัเปล่่ยนนนาวยลงทนุ ในชาวงระยะเวลำท่่บริษัทจัดกำรพบวาำรำคำขำยนนาวยลงทุนไมา
ถลกร้อง และผล้ดลแลผลประโยชน์ยงัไมาได้รับรองข้อมลลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนนลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
โดยรำคำขำยนนาวยลงทนุท่่ไมาถลกร้องนัน้ราำงจำกรำคำขำยนนาวยลงทนุท่่ถลกร้องรัง้แรานนึง่นรำงค์ขึน้ไปและคิดเป็น
อรัรำรัง้แราร้อยละ 0.5 ของรำคำขำยนนาวยลงทนุท่่ถลกร้อง ทัง้น่ ้บริษัทจดักำรจะประกำศนยดุกำรขำยนนาวยลงทนุ 
นยดุรับค ำนัง่ซือ้นรือค ำนัง่นบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุ ณ ท่่ท ำกำรทกุแนางของบริษัทจดักำรและนถำนท่่ริดราอทกุแนางของ
ผล้นนบันนุนกำรขำยนรือรับซือ้คืน (ถ้ำม่)ท่่ใช้ในกำรซือ้ขำยนรือนบัเปล่่ยนนนาวยลงทนุ และแจ้งใน้ผล้ท่่ได้ม่ค ำนัง่ซือ้
นรือค ำนัง่นบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุทรำบโดยพลนั 
 
11.3     ในกรณ่ท่่วนัท ำกำรซือ้ขำยนนาวยลงทุนของกองทนุรวมใดรรงกับวนัท่่น ำนกังำนได้ประกำศก ำนนดใน้เป็น
วนันยดุท ำกำรของบริษัทจดักำรเป็นกรณ่พิเศษ ใน้บริษัทจดักำรนยดุรับค ำนัง่ซือ้ ค ำนัง่ขำยคืน และค ำนัง่นบัเปล่่ยน
นนาวยลงทนุน ำนรับวนัดงักลาำว และร้องแจ้งใน้ผล้ ถือนนาวยลงทุนทรำบลาวงนน้ำเก่่ยวกับกำรนยดุรับค ำนัง่ในกรณ่
ดงักลาำวไมาน้อยกวาำน้ำวนัท ำกำรกาอนถึงวนันยุดท ำกำรกรณ่พิเศษนัน้ โดยกำรปิดประกำศไว้ในท่่เปิดเผย ณ ท่่ท ำ
กำรทุกแนางของบริษัท รวมทัง้จัดใน้ม่ประกำศดงักลาำวไว้ ณ นถำนท่่ริดราอทุกแนางของผล้นนบันนุนกำรขำยนรือ
รับซือ้คืนนนาวยลงทนุท่่ใช้เป็นนถำนท่่ในกำรซือ้ขำยนนาวยลงทนุ (ถ้ำม่) 
 
12.  การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผล้ ถือนนาวยลงทนุ นรือในกรณ่ท่่ม่ควำมจ ำเป็นเพื่อรักษำเนถ่ยรภำพทำงเศรษฐกิจและ
กำรเงินของประเทศ นรือเพื่อรักษำเนถ่ยรภำพในระบบรลำดกำรเงิน น ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ร. อำจประกำศ
ใน้บริษัทจดักำรนยดุรับค ำนัง่ซือ้ ค ำนัง่ขำยคืนนรือค ำนัง่นบัเปล่่ยนนนาวยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นกำรชัว่ครำว
รำมระยะเวลำท่่เน็นนมควร แรารวมแล้วร้องไมาเกิน 20 วนัท ำกำรริดราอกัน เว้นแราจะได้รับควำมเน็นชอบจำก
คณะกรรมกำร ก.ล.ร.ใน้ขยำยระยะเวลำนยดุรับค ำนัง่ซือ้ ค ำนัง่ขำยคืน นรือค ำนัง่นบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุออกไปได้  

 
13. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

13.1 กำรจดันรรนนาวยลงทนุ  : 

13.1.1 กำรเพิ่มจ ำนวนนนาวยลงทนุท่่ขำยได้แล้วจะท ำในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำยนนาวยลงทนุจ ำนวนนัน้  

โดยบริษัทจดักำรจะจัดนรรนนาวยลงทุนใน้ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทุนรำมท่่นัง่ซือ้ และได้ช ำระเงินคาำซือ้นนาวยลงทนุเร็ม
รำมจ ำนวนแล้ว  

อนึง่ ในกรณ่ท่่จ ำนวนเงินท่่ระบไุว้ในใบค ำนัง่ซือ้นนาวยลงทนุไมารรงกบัจ ำนวนเงินท่่บริษัทจดักำรได้รับช ำระบริษัทจดักำร
จะจดันรรนนาวยลงทนุใน้รำมจ ำนวนเงินท่่ได้รับช ำระเป็นเกณฑ์  

ยกเว้น :- 

- ในกรณ่ท่่กำรนัง่ซือ้นนาวยลงทนุนัน้ม่ผลท ำใน้จ ำนวนนนาวยลงทนุของกองทนุ เกินกวาำจ ำนวนนนาวยลงทนุของ
โครงกำรจดักำรกองทุนท่่ได้รับอนมุรัิจำกน ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบันลกัทรัพย์และรลำดนลกัทรัพย์ ในกรณ่
ดงักลาำวบริษัทจดักำรจะจดันรรรำมนดันาวนจ ำนวนนนาวยลงทนุท่่นำมำรถจดันรรได้ใน้แกาผล้นัง่ซือ้ โดยบริษัทจดักำร
จะจดันรรนนาวยลงทนุใน้แกาผล้นัง่ซือ้โดยใช้นลกักำร “นัง่ซือ้กาอนได้กาอน” รำมวนัท่่ได้รับกำรนัง่ซือ้และเงินคาำซือ้
นนาวยลงทนุเร็มรำมจ ำนวน  
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อยาำงไรก็รำม ในกรณ่ท่่ม่กำรนัง่ซือ้นนาวยลงทนุพร้อมกนัในวนัเด่ยวกนั บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจดันรรนนาวยลงทนุ
ใน้กบัผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุรำมวิธ่กำร ดงัน่ ้

1.     จัดนรรใน้กับผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทุนทุกรำย รำมมลลคาำขัน้ร ่ำของกำรจองซือ้นนาวยลงทุนรำมท่่ก ำนนดไว้ใน
โครงกำร โดยนำกผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทุนมำกกวาำ 1 บญัช่ บริษัทจดักำรขอนงวนนิทธิท่่จะจัดนรรใน้เพ่ยงบญัช่เด่ยว
เทาำนัน้ 

2.     จดันรรนนาวยลงทนุท่่เนลอืจำกกำรจดันรรรำมข้อ 1 โดยจดันรรเพิ่มเป็นจ ำนวนทว่คลณของ 1,000 บำท (นรือ 
100 นนาวย) ใน้แกาผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุทกุรำย วนเป็นรอบไปเร่ือย ๆ จนกวาำจะครบรำมจ ำนวนเงินทนุของโครงกำรท่่
เนนอขำย 

3. ในกรณ่ท่่ม่นนาวยลงทนุไมาเพ่ยงพอราอกำรจดันรรใน้กบัผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุในข้อ 2 ทกุรำยได้ บริษัทจดักำร
จะใช้วิธ่นุามรำยช่ือโดยคอมพิวเรอร์ (Random) เพื่อท ำกำรจดันรรนนาวยลงทนุใน้กบัผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุท่่ยงัไมาได้รับ
กำรจดันรรเร็มรำมจ ำนวนท่่จองซือ้ 

4.     ในกรณ่ท่่ม่ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุเป็นจ ำนวนมำก จนบริษัทจดักำรไมานำมำรถจดันรรนนาวยลงทนุใน้แกาผล้นัง่ซือ้
นนาวยลงทนุทกุรำยรำมข้อ 1 รำมมลลคาำขัน้ร ่ำของกำรจองซือ้นนาวยลงทนุรำมท่่ก ำนนดไว้ในโครงกำรได้ บริษัทจดักำร
นงวนนิทธิท่่จะจดันรรใน้แกาผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุโดยใช้วิธ่นุามรำยชื่อคอมพิวเรอร์ (Random) เพื่อท ำกำรจดันรร
นนาวยลงทนุใน้ผล้จองซือ้ท่่ได้รับเลอืกจำกกำรนุามรำยช่ือรำมมลลคาำขัน้ร ่ำของกำรจองซือ้นนาวยลงทนุรำมท่่ก ำนนดไว้
ในโครงกำร โดยไมาจ ำเป็นร้องแจ้งใน้ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุทรำบลาวงนน้ำ 

ทัง้น่ ้ ผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุรับรองท่่จะซือ้นนาวยลงทนุรำมจ ำนวนท่่จองซือ้ นรือรำมจ ำนวนท่่ได้รับกำรจดันรร โดยไมา
เปล่ย่นแปลงนรือเพิกถอนกำรจองซือ้นนาวยลงทนุดงักลาำว และยินยอมรับคืนเงินในกรณ่ท่่ไมาได้รับกำรจดันรร 
 
13.1.2 ในกรณ่ท่่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้วเน็นวาำเพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุน นรือของผล้ ถือ
นนาวยลงทนุ นรือช่ือเน่ยงนรือควำมรับผิดชอบทำงกฎนมำยของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรนงวนนิทธิท่่จะจดันรร
นรือไมาจดันรรนนาวยลงทนุแราบำงนาวนนรือทัง้นมดก็ได้โดยไมาจ ำเป็นร้องแจ้งใน้ผล้ ซือ้นนาวยทรำบลาวงนน้ำ  
 
13.1.3 ในกรณ่ท่่จ ำนวนเงินท่่ระบุไว้ในใบค ำนัง่ซือ้นนาวยลงทนุไมารรงกบัจ ำนวนเงินท่่บริษัทจัดกำรได้รับช ำระ
จำกผล้ซือ้นนาวยลงทนุ บริษัทจดักำรจะจดันรรนนาวยลงทนุใน้รำมจ ำนวนเงินท่่ได้รับช ำระเป็นเกณฑ์ 
 

13.1.4 นทิธิของผล้ ถือนนาวยลงทนุจะเกิดขึน้นลงัจำกนำยทะเบ่ยนนนาวยลงทนุได้บนัทกึข้อมลลกำรซือ้นนาวยลงทนุ
ของผล้นัง่ซือ้นนาวยลงทนุลงในนมดุทะเบ่ยนผล้ ถือนนาวยลงทนุแล้วเทาำนัน้  
 
13.2 นิทธิและข้อจ ำกัดในกำรถือนนาวยลงทุนเกินกวาำนนึ่งในนำมของจ ำนวนนนาวยลงทุนท่่จ ำนนาำยได้แล้ว
ทัง้นมดของกองทนุรวม  : 

บริษัทจดักำรอำจไมาจดันรรนนาวยลงทนุใน้แกาบคุคลใดนรือกลุามบคุคลเด่ยวกนัใดถือนนาวยลงทนุของกองทนุรวมใด
กองทนุรวมนนึง่เกินกวาำนนึง่ในนำมของจ ำนวนนนาวยลงทนุท่่จ ำนนาำยได้แล้วทัง้นมดของกองทนุรวมนัน้ เว้นแราเข้ำ
ข้อยกเว้นรำมท่่น ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ร. ประกำศก ำนนด 
 
13.3 นทิธิและข้อจ ำกดัในกำรโอนนนาวยลงทนุ  : 
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(1)  ผล้ ถือนนาวยลงทุนนำมำรถโอนนนาวยลงทุนได้อยาำงเนร่ อยาำงไรก็รำม ผล้ ถือนนาวยลงทุนไมาอำจโอน  
นนาวยลงทุนใน้แกาคนนนรัฐอเมริกำ (“US Person”) ดงันัน้ บริษัทจดักำรจะไมารับลงทะเบ่ยนกำรโอนนนาวยลงทุน 
นำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนนรือจ ำนนาำยใน้แกา US Person  
 
(2)  วิธ่กำรขอโอนนนาวยลงทนุ  

(2.1)  กำรโอนนนาวยลงทนุจะกระท ำได้โดยกรอกแบบค ำขอโอนนนาวยลงทนุรำมท่่บริษัทจดักำร นรือนำยทะเบ่ยน
นนาวยลงทุนก ำนนด พร้อมทัง้ลงลำยมือช่ือผล้ โอนและผล้ รับโอน และได้ยื่นค ำขอดงักลาำวพร้อมเอกนำรท่่ก ำนนดแกา
นำยทะเบ่ยนนนาวยลงทนุ  

(2.2)    ผล้โอนจะร้องเนย่คาำธรรมเน่ยมกำรโอนนนาวยลงทนุในอรัรำ 50 บำทราอนนาวยลงทนุ 2,000 นนาวย นรือ เศษ
ของ 2,000 นนาวย โดยจ ำนวนเงินนลงนดุท่่เร่ยกเก็บจำกผล้โอนจะร้องไมาเกิน 25,000 บำท ทัง้น่ ้บริษัทจดักำรจะเร่ยก
เก็บคาำธรรมเน่ยมจำกผล้โอนนนาวยลงทนุในวนัท่่ยื่นค ำขอโอนนนาวยลงทนุ  

(2.3)  นำยทะเบ่ยนนนาวยลงทนุจะบนัทกึข้อมลลกำรโอนนนาวยลงทนุ และออกนนงันือรับรองนิทธิในนนาวยลงทนุใน้
ผล้ รับโอนนนาวยลงทุน และผล้ โอนนนาวยลงทุน ภำยใน 30 วนั นบัแราวนัท่่นำยทะเบ่ยนนนาวยลงทุนได้รับค ำขอโอน
นนาวยลงทนุ  

(2.4)  ผล้ รับโอนนนาวยลงทุนจะม่นิทธิในฐำนะผล้ ถือนนาวยลงทุนของกองทุนก็ราอเมื่อนำยทะเบ่ยนนนาวยลงทุนได้
บนัทกึช่ือผล้ รับโอนนนาวยลงทนุในนมดุทะเบ่ยนผล้ ถือนนาวยลงทนุแล้ว  

ในกรณ่ท่่ผล้ รับโอนยงัไมาเคยม่บญัช่กองทนุกบับริษัทจดักำรมำกาอน ผล้ รับโอนจะร้องด ำเนินกำรขอเปิดบญัช่กองทุน 
รำมวิธ่กำรท่่ก ำนนดไว้ในโครงกำรน่ ้ 
 
(3)  บริษัทจดักำรนรือนำยทะเบ่ยนนนาวยลงทนุขอนงวนนิทธิท่่จะปฏิเนธกำรโอนนนาวยลงทนุในกรณ่ท่่บคุคลใด
นรือกลุามบุคคลเด่ยวกันใดถือนนาวยลงทุนเกินข้อจ ำกัดกำรถือนนาวยลงทุน เว้นแราเข้ำข้อยกเว้นรำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับรลำดทุนวาำด้วยนลกัเกณฑ์เก่่ยวกับข้อจ ำกัดกำรถือนนาวยลงทุนในกองทุนรวมและนน้ำท่่ของ
บริษัทจดักำร 
 

14.  การจ่ายเงนิปันผล :  
 

14.1.  นโยบำยกำรจาำยเงินปันผล   :   กองทนุไมาม่นโยบำยจาำยเงินปันผล  
 
14.2.  นลกัเกณฑ์กำรจาำยเงินปันผล  :   ไมาม่ 
 
14.3.   ก ำนนดเวลำ วิธ่กำร และข้อจ ำกัดในกำรจาำยเงินปันผลแกาผล้ถือนนาวยลงทุน :  กองทุนไมาม่นโยบำย

จาำยเงินปันผล  
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15.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
 

15.1.  คาำธรรมเน่ยมรวม (เพดำนคาำธรรมเน่ยมและคาำใช้จาำยท่่ประมำณกำรได้ท่่เร่ยกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้นมด)  

รำยกำรคาำธรรมเน่ยม (รำม 15.2) :  

รำยละเอ่ยด/จ ำนวน/อรัรำ :  

คาำธรรมเน่ยมและคาำใช้จาำยรวมทัง้นมดท่่เร่ยกเก็บจำกกองทนุรวม 

คาำธรรมเน่ยมและคาำใช้จาำยรวมทัง้นมดซึง่เร่ยกเก็บจำกกองทนุรวม เมื่อรวมกนัแล้วไมาเกินร้อยละ  2 ราอป่ของมลลคาำ
ทรัพย์นนินทุธิถวัเฉล่่ยระนวาำงงวด  

นมำยเนรุ    กำรก ำนนดคาำธรรมเน่ยมและคาำใช้จาำยรวมดังกลาำวข้ำงร้น บริษัทจัดกำรประมำณกำรจำกมลลคาำ
ทรัพย์นนินทุธิ ณ วนัจดทะเบ่ยนกองทนุ (กรณ่กองทนุจดัรัง้ในมา) และ/นรือ มลลคาำทรัพย์นินนทุธิ ณ ร้นป่ อนึ่ง ในกรณ่
ระนวาำงป่ มลลคาำทรัพย์นินนทุธิของกองทุนได้ลดลงอยาำงม่นัยน ำคญั และนางผลใน้มลลคาำทรัพย์นินนทุธิถัวเฉล่่ย
ระนวาำงงวดลดลง อำจท ำใน้คาำธรรมเน่ยมและคาำใช้จาำยรวมท่่เร่ยกเก็บเมื่อค ำนวณเป็นอรัรำร้อยละราอป่ของมลลคาำ
ทรัพย์นนินทุธิถวัเฉล่ย่ระนวาำงงวดเกินกวาำอรัรำท่่ก ำนนดไว้ข้ำงร้นได้ โดยเป็นผลมำจำกกำรค ำนวณในฐำนมลลคาำ
ทรัพย์นินนทุธิท่่แรกราำงกัน โดยมิได้เกิดจำกกำรเร่ยกเก็บคาำธรรมเน่ยมนรือคาำใช้จาำยจำกกองทุนรวมในอรัรำท่่
เพิ่มขึน้แราอยาำงใด โดยในกรณ่ดงักลาำว บริษัทจัดกำรจะไมาเร่ยกเก็บนรือรดัจาำยเงินเพื่อจาำยคาำใช้จาำยอื่นใดของ
กองทนุเพิ่มอ่ก ยกเว้นในนาวนของคาำธรรมเน่ยมกำรจดักำร คาำธรรมเน่ยมผล้ดลแลผลประโยชน์ และคาำธรรมเน่ยม
นำยทะเบ่ยนนนาวยลงทุน คาำธรรมเน่ยมผล้ นอบบัญช่ และคาำใช้จาำยท่่เก่่ยวข้องกับกำรซือ้ขำยนลกัทรัพย์นรือ
คาำธรรมเน่ยมธนำคำร นรือคาำใช้จาำยท่่จ ำเป็นในกำรปฏิบรัิรำมประกำศ กฎเกณฑ์ นรือกฎนมำยท่่เก่่ยวข้องเทาำนัน้  
 
15.2.  คาำธรรมเน่ยมและคาำใช้จาำยท่่เร่ยกเก็บจำกกองทนุรวม :  

15.2.1.  คาำธรรมเน่ยมกำรจดักำรรำยป่ :  

รำยละเอ่ยด/จ ำนวน/อรัรำ :  

อรัรำไมาเกินร้อยละ 0.10 ราอป่ ของมลลคาำทรัพย์นินนกัด้วยนน่น้ินกาอนนกัคาำธรรมเน่ยมกำรจดักำร คาำธรรมเน่ยม
ผล้ดลแลผลประโยชน์ และคาำธรรมเน่ยมนำยทะเบ่ยนนนาวยลงทนุ  

 

15.2.2.  คาำธรรมเน่ยมผล้ดลแลผลประโยชน์รำยป่ :  

รำยละเอ่ยด/จ ำนวน/อรัรำ :  

•  คาำธรรมเน่ยมผล้ดลแลผลประโยชน์รำยป่ 

อรัรำไมาเกินร้อยละ 0.07 ราอป่ ของมลลคาำทรัพย์นินนกัด้วยนน่น้ินกาอนนกัคาำธรรมเน่ยมกำรจดักำร คาำธรรมเน่ยม
ผล้ดลแลผลประโยชน์ และคาำธรรมเน่ยมนำยทะเบ่ยนนนาวยลงทนุ 

•  คาำธรรมเน่ยมนรือคาำใช้จาำยนาวนท่่เพิ่มท่่เก่่ยวเนื่องกบักำรใน้บริกำรของผล้ดลแลผลประโยชน์ (Transaction Fee) 

เร่ยกเก็บรำมท่่จาำยจริง 
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15.2.3.  คาำธรรมเน่ยมนำยทะเบ่ยนนนาวยลงทนุรำยป่ :  

รำยละเอ่ยด/จ ำนวน/อรัรำ :  

อรัรำไมาเกินร้อยละ 0.10 ราอป่ ของมลลคาำทรัพย์นินนกัด้วยนน่น้ินกาอนนกัคาำธรรมเน่ยมกำรจดักำร คาำธรรมเน่ยม
ผล้ดลแลผลประโยชน์ และคาำธรรมเน่ยมนำยทะเบ่ยนนนาวยลงทนุ  
 
15.2.4.  คาำธรรมเน่ยมท่่ปรึกษำกำรลงทนุ :  

รำยละเอ่ยด/จ ำนวน/อรัรำ :  

- ไมาม่ – 
 

นำกม่กำรแรางรัง้จะเร่ยกเก็บคาำธรรมเน่ยมรำมท่่จาำยจริง แราไมาเกินร้อยละ 1.00 ราอป่ ของมลลคาำทรัพย์นินนกัด้วย
นน่น้ินกาอนนกัคาำธรรมเน่ยมกำรจดักำร คาำธรรมเน่ยมผล้ดลแลผลประโยชน์ และคาำธรรมเน่ยมนำยทะเบ่ยนนนาวยลงทุน 
โดยนำกม่กำรเร่ยกเก็บจะประกำศใน้ทรำบลาวงนน้ำไมาน้อยกวาำ 3 วนัท ำกำร 
 
15.2.5. คาำธรรมเน่ยมกำรจดัจ ำนนาำย :  

รำยละเอ่ยด/จ ำนวน/อรัรำ :  

- ไมาม่ – 
 
15.2.6.  คาำธรรมเน่ยมอื่น ๆ :  

รำยละเอ่ยด/จ ำนวน/อรัรำ :  

(1)  คาำใช้จาำยในกำรนางเนริมกำรขำยในกำรเนนอขำยครัง้แรก เชาน คาำโฆษณำประชำนมัพนัธ์ เป็นร้น รำมท่่
จาำยจริง แราทัง้น่จ้ะไมาเกิน 1,000,000 บำท  

(2)  คาำใช้จาำยนรือคาำธรรมเน่ยมท่่เก่่ยวข้องในกำรจัดรัง้กองทุน เชาน คาำธรรมเน่ยมในกำรจัดรัง้กองทุน และ
จดทะเบ่ยนกองทรัพย์นินของกองทุนกับน ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ร. คาำท่่ปรึกษำทนำยควำมในชาวงจัดรัง้
กองทนุ เป็นร้น  

(3)  คาำแปลนนงันอืช่ช้วนเนนอขำยนนาวยลงทนุ รำยงำนประจ ำงวด 6 เดือน และรำยงำนประจ ำป่เป็นภำษำราำงประเทศ 
(ถ้ำม่)  

(4)  คาำใช้จาำยในกำรนอบบญัช่  

(5)  คาำท่่ปรึกษำกองทนุ เร่ยกเก็บในอรัรำไมาเกินร้อยละ 0.50 ราอป่ ของมลลคาำทรัพย์นินนกัด้วยนน่น้ินกาอนนกั
คาำธรรมเน่ยมกำรจดักำร คาำธรรมเน่ยมผล้ดลแลผลประโยชน์ และคาำธรรมเน่ยมนำยทะเบ่ยนนนาวยลงทนุ 

(6)  คาำท่่ปรึกษำกฎนมำย และ/นรือคาำใช้จาำยในกำรวาำจ้ำงบริษัทนรือองค์กรนรือคณะกรรมกำรนรือบคุคลอื่นใด
ท่่กองทนุได้แรางรัง้ขึน้  
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(7)  คาำจดัท ำ จดัพิมพ์ แบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรกองทนุ ค ำนัง่ซือ้นนาวยลงทนุ นนงันือรับรองนิทธิในนนาวยลงทนุ/
ใบเนร็จรับเงิน/ใบก ำกบัภำษ่ รำยงำนกำรถือนนาวยลงทนุและแบบฟอร์มอื่น ๆ ท่่เก่่ยวข้องกบักองทนุ และคาำใช้จาำย
ในกำรจดัเรร่ยมและจดันางเอกนำรดงักลาำวใน้แกาผล้ ถือนนาวยลงทนุ รลอดจนคาำใช้จาำยอื่น ๆ ท่่เก่่ยวเนื่องกบักองทนุ  

(8)  คาำใช้จาำยในกำรนางเนริมกำรขำยภำยนลงักำรกำรเนนอขำยครัง้แรก เชาน คาำโฆษณำ ประชำนมัพนัธ์ นรือคาำ
นือ่โฆษณำประชำนมัพนัธ์ กำรนางเนริมกำรขำย กำรจดัอบรมเผยแพราควำมรล้  คาำใช้จาำยด้ำนกำรรลำด รลอดจนกำร
จดันมัมนำกำรแนะน ำกองทนุ เป็นร้น รำมท่่จาำยจริง แราทัง้น่จ้ะไมาเกิน 1,000,000 บำทราอป่บญัช่ 

(9)  คาำจดัท ำ คาำพิมพ์นนงันือช่ช้วนเนนอขำยนนาวยลงทนุ รำยงำนประจ ำงวด 6 เดือนและรำยงำนประจ ำป่ถึง
ผล้ ถือนนาวยลงทนุ  

(10)  คาำใช้จาำยในกำรประกำศมลลคาำทรัพย์นินนทุธิรำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบันลกัทรัพย์และรลำด
นลกัทรัพย์ ในนนงันอืพิมพ์รำยวนันรือนิง่พิมพ์อื่นใด  

(11)  คาำใช้จาำยน ำนรับกำรเก็บรักษำทรัพย์นนิทัง้ในประเทศและราำงประเทศนอกเนนือจำกท่่ระบไุว้ในข้อ 15.2.2 
“คาำธรรมเน่ยมผล้ดลแลผลประโยชน์รำยป่” ไมาเกินร้อยละ 0.07 ราอป่ของมลลคาำทรัพย์นินนกัด้วยนน่น้ินกาอนนัก
คาำธรรมเน่ยมกำรจดักำร คาำธรรมเน่ยมผล้ดลแลผลประโยชน์ และคาำธรรมเน่ยมนำยทะเบ่ยนนนาวยลงทนุ 

(12)  คาำใช้จาำย และ/นรือคาำธรรมเน่ยมราำง ๆ ท่่เก่่ยวกับกำรซือ้ขำยนลกัทรัพย์กำรลงทุนในนลกัทรัพย์ เชาน 
คาำนำยนน้ำซือ้ขำยนลกัทรัพย์ คาำประกันควำมเน่่ยงเนื่องจำกควำมผันผวนของอัรรำแลกเปล่่ยน และ/นรือ อัรรำ
ดอกเบ่ย้ ทัง้ท่่เกิดขึน้ในประเทศไทย และราำงประเทศ เป็นร้น  

(13)  คาำใช้จาำยในกำรด ำเนินคด่ (ถ้ำม่) อำทิเชาน คาำใช้จาำยท่่เกิดขึน้จำกกำรริดรำมทวงถำม นรือกำรด ำเนินคด่ 
เพื่อกำรรับช ำระนน่ใ้ด ๆ ของกองทุน และ/นรือคาำใช้จาำยในกำรด ำเนินคด่ของผล้ดลแลผลประโยชน์ท่่ฟ้องร้องใน้
บริษัทจดักำรปฏิบรัินน้ำท่่นรือเร่ยกคาำนินไนมทดแทนควำมเน่ยนำยจำกบริษัทจดักำรเพื่อประโยชน์ของผล้ถือ
นนาวยลงทุนนรือเมื่อได้รับค ำนั่งจำกน ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับนลักทรัพย์และรลำดนลักทรัพย์นรือ
คณะกรรมกำรก ำกบันลกัทรัพย์และรลำดนลกัทรัพย์ฯ และ/นรือ คาำใช้จาำยด้ำนกฎนมำยในกำรด ำเนินคด่ทำงศำล
เพื่อรักษำนทิธิของกองทนุ เป็นร้น  

(14)  คาำจดัเรร่ยมรำยงำนราำง ๆ น ำนรับผล้ ถือนนาวยลงทนุ และ/นรือคาำใช้จาำยราำงๆ ท่่เกิดขึน้จำกกำรปฏิบรัิรำม
กฎนมำยนรือประกำศของน ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบันลกัทรัพย์และรลำดนลกัทรัพย์นรือคณะกรรมกำรก ำกบั
นลกัทรัพย์และรลำดนลกัทรัพย์ นรือนมำคม นรือนนาวยงำนท่่ม่อ ำนำจรำมกฎนมำย  

(15)  คาำใช้จาำยในกำรจัดท ำ จัดพิมพ์ และจัดนางนนังนือบอกกลาำว ประกำศและรำยงำนราำงๆ รวมถึงกำรลง
ประกำศในนนงันือพิมพ์รำยวนั ท่่นอกเนนือจำกกำรประกำศมลลคาำทรัพย์นินนทุธิ เชาน ประกำศกำรแก้ไขเพิ่มเริม
โครงกำร กำรปิดนมดุทะเบ่ยนเพื่อจาำยเงินปันผล เป็นร้น และ/นรือ ขาำวนำรถึงผล้ ถือนนาวยลงทนุ 

(16)  คาำใช้จาำยอนัเก่่ยวเนื่องจำกกำรเปล่่ยนแปลงแก้ไขโครงกำร เชาน กำรจดัประชุมผล้ ถือนนาวยลงทนุ กำรขอมริ
ผล้ ถือนนาวยลงทนุ คาำใช้จาำยในกำรประกำศกำรแก้ไขในนนงันอืพิมพ์ เป็นร้น  

(17)  คาำเอกนำรทะเบ่ยนผล้ ถือนนาวยลงทนุ คาำเอกนำรกำรลงบญัช่กองทนุ  

(18)  คาำใช้จาำยในกำรรับช ำระเงินคาำซือ้นนาวยลงทุน คาำใช้จาำยในกำรช ำระเงินคาำขำยคืนนนาวยลงทุน เชาน 
คาำธรรมเน่ยมธนำคำร คาำอำกรแนรมป์ คาำไปรษณ่ยำกร คาำโทรศพัท์ คาำโทรนำร เป็นร้น  



 

กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย  52  

(19)  คาำฤชำ คาำธรรมเน่ยม และ/นรือคาำใช้จาำยอื่น ๆ  เชาน คาำธรรมเน่ยมธนำคำรราำงๆ คาำอำกรแนรมป์ คาำไปรษณ่ยำกร 
คาำโทรศพัท์ คาำโทรนำร คาำไปรษณ่ยำกรน ำนรับนนงันือโร้รอบกบัผล้ ถือนนาวยลงทนุ คาำพำนนะ คาำจดทะเบ่ยนกบัผล้
ม่อ ำนำจรำมกฎนมำย รวมทัง้คาำใช้จาำยและ/นรือคาำธรรมเน่ยมราำงๆท่่เก่่ยวเนื่องกบักำรจดันำ ได้มำ รับมอบ/นาง
มอบดลแล รักษำ ป้องกนัผลประโยชน์ ซึง่นนิทรัพย์นรือนลกัทรัพย์ราำงๆของกองทนุท่่นอกเนนือไปจำกท่่ได้ระบไุว้ใน
ข้อ 23.2.2 “คาำธรรมเน่ยมผล้ดลแลผลประโยชน์ รำยป่” เป็นร้น  

(20)  คาำใช้จาำยท่่เกิดจำกกำรผิดนดัช ำระรำคำ (Failed Trade) 

(21)  คาำใช้จาำยราำง ๆ ในกำรช ำระบญัช่ และเลกิกองทนุ  

(22)  คาำใช้จาำยราำง ๆ ท่่เก่่ยวเนื่องจำกกำรรับจ ำนองอนงันำริมทรัพย์เพื่อเป็นนลกัประกนักำรลงทนุ และ/นรือใน
กรณ่ท่่กองทนุรวมได้รับท่่ดินจำกกำรช ำระนน่น้รือนทิธิเร่ยกร้อง 

(23)  คาำฤชำ คาำธรรมเน่ยม และ/นรือคาำใช้จาำยอื่น ๆ ท่่เก่่ยวเนื่องกบักองทนุ 

คาำธรรมเน่ยมและคาำใช้จาำยรำมข้อ 15.2 ข้ำงร้นน่ ้เป็นอรัรำท่่ยงัไมารวมภำษ่มลลคาำเพิ่ม ภำษ่ธุรกิจเฉพำะ ภำษ่นกั 
ณ ท่่จาำย นรือภำษ่อื่นใดท ำนองเด่ยวกนั  
 
15.3.  คาำธรรมเน่ยมท่่เร่ยกเก็บจำกผล้นัง่ซือ้นรือผล้ ถือนนาวยลงทนุ :  

15.3.1.  คาำธรรมเน่ยมกำรขำยนนาวยลงทนุ (Front-end Fee) :  

รำยละเอ่ยด/จ ำนวน/อรัรำ :  

- ไมาม่ – 
 
15.3.2.  คาำธรรมเน่ยมกำรรับซือ้คืนนนาวยลงทนุ (Back-end Fee) :  

รำยละเอ่ยด/จ ำนวน/อรัรำ :  

- ไมาม่ – 

 

15.3.3.  คาำธรรมเน่ยมกำรนบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุ (Switching Fee) :  

รำยละเอ่ยด/จ ำนวน/อรัรำ :  

- ไมาม่ – 
 
15.3.4.  คาำธรรมเน่ยมกำรโอนนนาวยลงทนุ :  

รำยละเอ่ยด/จ ำนวน/อรัรำ :  

บริษัทจดักำรจะเร่ยกเก็บคาำธรรมเน่ยมในกำรโอนนนาวยลงทนุ ในอรัรำ 50 บำทราอนนาวยลงทนุ 2,000 นนาวย นรือ
เศษของ 2,000 นนาวย โดยจ ำนวนเงินนลงนดุท่่เร่ยกเก็บจำกผล้โอนจะร้องไมาเกิน 25,000 บำท ทัง้น่บ้ริษัทจะเร่ยกเก็บ
คาำธรรมเน่ยมจำกผล้โอนในวนัท่่ยื่นค ำขอโอนนนาวยลงทนุ  
 
15.3.5.  คาำธรรมเน่ยมกำรออกเอกนำรแนดงนทิธิในนนาวยลงทนุ :  
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รำยละเอ่ยด/จ ำนวน/อรัรำ :  

ในอรัรำ 50 บำท ราอรำยกำร โดยในระยะแรกจะยกเว้นไมาเร่ยกเก็บ เมื่อม่กำรเร่ยกเก็บจะม่ประกำศใน้ทรำบ
ลาวงนน้ำไมาน้อยกวาำ 3 วนัท ำกำร  
 
15.3.6.  คาำปรับกรณ่ขำยคืนนนาวยลงทนุกาอนระยะเวลำถือครองท่่ก ำนนดในโครงกำร (Exit Fee) :  

รำยละเอ่ยด/จ ำนวน/อรัรำ :  

- ไมาม่ – 
 
15.3.7.  คาำธรรมเน่ยมอื่น ๆ :  

รำยละเอ่ยด/จ ำนวน/อรัรำ :  

คาำใช้จาำยอื่นๆ ท่่ผล้ ถือนนาวยลงทนุขอใน้บริษัทจดักำรนรือผล้นนบันนนุกำรขำยนรือรับซือ้คืน (ถ้ำม่) นรือนำยทะเบ่ยน
ด ำเนินกำรใน้ ผล้ ถือนนาวยลงทนุเป็นกรณ่พิเศษนอกเนนือจำกกรณ่ปกริ เชาน  

(1)  คาำธรรมเน่ยมในกำรเปล่่ยนช่ือ-นกุล ท่่อยลา กำรออกใบนนาวยลงทุน กำรออกนนงันือรับรองนิทธิในมาใน้แกา
ผล้ ถือนนาวยลงทุน ในกรณ่นำยและอื่นๆ ท่่เกิดขึน้จริง ซึ่งเป็นควำมประนงค์เฉพำะรวัของผล้ถือนนาวยลงทุน โดย
นำยทะเบ่ยนนนาวยลงทนุจะคิดคาำธรรมเน่ยมจำกผล้ ถือนนาวยลงทนุ ในอรัรำ 50 บำทราอรำยกำร  

(2)  คาำใช้จาำยในกำรจดแจ้งกำรจ ำน ำกบันำยทะเบ่ยนนนาวยลงทนุ ในอรัรำ 500 บำทราอรำยกำร  

(3)  คาำธรรมเน่ยมกำรโอนเงินคาำขำยคืนนนาวยลงทนุเข้ำบญัช่ของผล้ ถือนนาวยลงทนุ รำมท่่จาำยจริง  

(4)  คาำใช้จาำยอื่นๆ ท่่ผล้ถือนนาวยลงทุนขอใน้บริษัทจัดกำรนรือผล้นนบันนุนกำรขำยนรือรับซือ้คืน (ถ้ำม่) นรือ
นำยทะเบ่ยนนนาวยลงทนุด ำเนินกำรใน้ผล้ ถือนนาวยลงทนุรำมท่่ผล้ ถือนนาวยร้องขอ รำมท่่จาำยจริง  

(5) คาำธรรมเน่ยมกำรขอรับข้อมลล รำยงำนของกองทนุ และอื่นๆ เป็นในรลปแบบเอกนำร ในอรัรำ 50 บำทราอรำยกำร 

(6) คาำธรรมเน่ยมกำรรดับญัช่ ท่่ธนำคำรราำง ๆ เร่ยกเก็บ รำมท่่จาำยจริง 

คาำธรรมเน่ยมและคาำใช้จาำยรำมข้อ 15.3 ข้ำงร้นน่ ้เป็นอรัรำท่่ยงัไมารวมภำษ่มลลคาำเพิ่ม ภำษ่ธุรกิจเฉพำะ ภำษ่นกั 
ณ ท่่จาำย นรือภำษ่อื่นใดท ำนองเด่ยวกนั  
 
15.4.  วิธ่กำรค ำนวณและรดัจาำยคาำธรรมเน่ยม :  

15.4.1 บริษัทจัดกำรจะค ำนวณคาำธรรมเน่ยมข้อ 15.2.1 และ 15.2.3 ทกุวนั โดยใช้มลลคาำทรัพย์นินนกัด้วย
นน่น้ินกาอนนกัคาำธรรมเน่ยมกำรจดักำร คาำธรรมเน่ยมผล้ดลแลผลประโยชน์ และคาำธรรมเน่ยมนำยทะเบ่ยนนนาวยลงทุน
ในแราละวนัเป็นฐำนค ำนวณ แราจะเร่ยกเก็บจำกกองทนุโดยกำรรดัจาำยจำกบญัช่ของกองทนุเป็นรำยเดือน นรือรำม
ระยะเวลำท่่บริษัทจดักำรเน็นนมควร 
 
15.4.2 บริษัทจัดกำรจะค ำนวณคาำธรรมเน่ยมข้อ 15.2.2 ทุกวนั โดยใช้มลลคาำทรัพย์นินนกัด้วยนน่น้ินกาอนนกั
คาำธรรมเน่ยมกำรจดักำร คาำธรรมเน่ยมผล้ดลแลผลประโยชน์ และคาำธรรมเน่ยมนำยทะเบ่ยนนนาวยลงทนุในแราละวนั
เป็นฐำนค ำนวณ แราจะเร่ยกเก็บจำกกองทุนโดยกำรรดัจาำยจำกบญัช่ของกองทนุรำมท่่ระบุไว้ในนญัญำแรางรัง้
ผล้ดลแลผลประโยชน์ นรือรำมระยะเวลำท่่บริษัทจดักำรเน็นนมควร 
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15.4.3 คาำใช้จาำยข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (12) จะเร่ยกเก็บจำกกองทนุเมื่อม่คาำใช้จาำยเกิดขึน้
รำมท่่จาำยจริง โดยในทำงบญัช่ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำรดัจาำยเป็นคาำใช้จาำยของกองทนุเฉล่่ยเทาำกนัทกุวนัรำม
ระยะเวลำของคาำใช้จาำยนัน้ นรือรำมระยะเวลำท่่บริษัทจดักำรเน็นนมควร 
 
15.4.4 คาำใช้จาำยข้อ 15.2.6 (13) – (23) จะเร่ยกเก็บจำกกองทนุเมื่อม่คาำใช้จาำยเกิดขึน้รำมจ ำนวนท่่จาำยจริง 
โดยในทำงบญัช่บริษัทจดักำร จะรดัจาำยครัง้เด่ยวในวนัท่่เกิดคาำใช้จาำยนัน้ ๆ  

ทัง้น่ ้กำรรดัจาำยคาำใช้จาำยดงักลาำวข้ำงร้นจะเป็นไปรำมมำรรฐำนกำรบญัช่ท่่ก ำนนดโดยนภำวิชำช่พบญัช่ อนึ่ง 
นำกม่กำรเปล่่ยนแปลงเก่่ยวกับภำษ่มลลคาำเพิ่ม ภำษ่ธุรกิจเฉพำะ ภำษ่นัก ณ ท่่จาำย นรือภำษ่อื่นใดในท ำนอง
เด่ยวกัน ทัง้ท่่กองทุนเป็นผล้ รับภำระนรือเป็นผล้ รับภำระแทนผล้ รับเงินรำมนญัญำ บริษัทจัดกำรขอนงวนนิทธิท่่จะ
เปล่ย่นแปลงกำรรับรล้ ภำษ่ราำง ๆ ดงักลาำว โดยถือวาำได้รับมริจำกผล้ ถือนนาวยลงทนุแล้ว 
 
15.5.  กำรเปล่ย่นแปลงคาำธรรมเน่ยมนรือคาำใช้จาำย :  

15.5.1    กำรเปล่ย่นแปลงคาำธรรมเน่ยมนรือคาำใช้จาำยภำยใร้อรัรำท่่ระบไุว้ในโครงกำร 

บริษัทจดักำรขอนงวนนิทธิในกำรเพิ่ม/ลด/ยกเว้นคาำธรรมเน่ยมภำยใร้อรัรำท่่ระบไุว้ในข้อ15 “คาำธรรมเน่ยมและ
คาำใช้จาำยท่่เร่ยกเก็บจำกกองทนุรวมและผล้นัง่ซือ้นรือผล้ ถือนนาวยลงทนุ” น่โ้ดยไมาถือวาำเป็นกำรแก้ไขเพิ่มเริมโครงกำร 
อยาำงไรก็ด่ ในกำรเร่ยกเก็บ เพิ่ม นรือลด นรือยกเว้นคาำธรรมเน่ยม ดงักลาำวข้ำงร้นน่ ้บริษัทจัดกำรจะท ำกำรริด
ประกำศไว้ ณ ท่่เปิดเผยของบริษัทจดักำร  
 
15.5.2   กำรเปล่ย่นแปลงคาำธรรมเน่ยมนรือคาำใช้จาำย  

บริษัทจดักำรนงวนนทิธิท่่จะเพิ่ม/ลดคาำธรรมเน่ยม และ/นรือคาำใช้จาำย รำมข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไมาถือวาำเป็น
กำรแก้ไขเพิ่มเริมโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัราอไปน่ ้ 

(1)   กรณ่เพิ่มอรัรำคาำธรรมเน่ยมนรือคาำใช้จาำย ไมาเกินร้อยละ 5 ของอรัรำคาำธรรมเน่ยมนรือคาำใช้จาำยรำมท่่ระบไุว้
ในโครงกำร ภำยในระยะเวลำ 1 ป่    

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจ้งใน้ผล้ ถือนนาวยลงทนุทรำบลาวงนน้ำไมาน้อยกวาำ 60 วนั รำมวิธ่กำรดงัราอไปน่ ้กาอนกำร
เร่ยกเก็บคาำธรรมเน่ยมนรือคาำใช้จาำยเพิ่มดงักลาำว 

(1.1)    ประกำศนนงันอืพิมพ์รำยวนัอยาำงน้อยนนึง่ฉบบั เป็นเวลำ 3 วนัริดราอกนั และ 

(1.2)    ริดประกำศไว้ ณ น ำนกังำนของบริษัทจดักำร และนถำนท่่ริดราอทกุแนางของผล้นนบันนนุกำรขำยนรือรับซือ้
คืน (ถ้ำม่) ท่่ใช้เป็นนถำนท่่ในกำรซือ้ขำยนนาวยลงทนุ   
 
(2)   กรณ่เพิ่มอรัรำคาำธรรมเน่ยมนรือคาำใช้จาำยเกินกวาำร้อยละ 5 ของคาำธรรมเน่ยมนรือคาำใช้จาำยรำมท่่ระบไุว้ใน
โครงกำร ภำยในระยะเวลำ 1 ป่  

บริษัทจดักำรจะกระท ำเมื่อได้รับควำมเน็นชอบจำกผล้ ถือนนาวยลงทุนด้วยมริเกินกึ่งนนึ่งของจ ำนวนนนาวยลงทนุท่่
จ ำนนาำยได้แล้วทัง้นมด นรือได้รับควำมเน็นชอบจำกน ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับนลักทรัพย์และรลำด
นลกัทรัพย์    
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(3)   กรณ่ท่่บริษัทจดักำรจะเปล่ย่นแปลงลดคาำธรรมเน่ยม นรือคาำใช้จาำย  

บริษัทจัดกำรจะริดประกำศคาำธรรมเน่ยม นรือคาำใช้จาำยอัรรำในมา ณ น ำนกังำนของบริษัทจัดกำรและนถำนท่่
ริดราอทกุแนางของผล้นนบันนนุกำรขำยนรือรับซือ้คืน (ถ้ำม่)ท่่ใช้เป็นนถำนท่่ในกำรซือ้ขำยนนาวยลงทนุ   

ทัง้น่ ้กำรเปล่ย่นแปลงรำมข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) ข้ำงร้น บริษัทจดักำรจะแจ้งใน้น ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
นลกัทรัพย์และรลำดนลกัทรัพย์ทรำบภำยใน 15 วนันบัแราวนัเปล่ย่นแปลงคาำธรรมเน่ยม นรือคาำใช้จาำย 
 
15.6.  นมำยเนร ุ:  

15.6.1 กำรเก็บคาำธรรมเน่ยมกำรจดักำรรำมข้อ 15.2.1  

(1)  ในกรณ่ท่่กองทนุรวมม่มลลคาำนนาวยลงทุนท่่ขำยได้แล้วทัง้นมดโดยค ำนวณรำมมลลคาำท่่รรำไว้ของนนาวยลงทุน
น้อยกวาำ 50 ล้ำนบำท บริษัทจดักำรจะเร่ยกเก็บคาำธรรมเน่ยมกำรจดักำรเป็นอรัรำร้อยละของมลลคาำทรัพย์นิน นรือ
มลลคาำทรัพย์นนินทุธิของกองทนุรวมเทาำนัน้ 

(2)  ในกรณ่ท่่มลลคาำของกองทนุรวมในขณะจดทะเบ่ยนกองทรัพย์นนิเป็นกองทนุรวมม่มลลคาำไมาน้อยกวาำ 50 ล้ำนบำท 
นำกราอมำกองทนุรวมดงักลาำวม่มลลคาำนนาวยลงทนุท่่ขำยได้แล้วทัง้นมดโดยค ำนวณรำมมลลคาำท่่รรำไว้ของนนาวยลงทนุ
ลดลงเนลอืน้อยกวาำ 50 ล้ำนบำท บริษัทจดักำรจะเร่ยกเก็บคาำธรรมเน่ยมกำรจดักำรรำมนลกัเกณฑ์ดงัราอไปน่  ้

(2.1)   ในกรณ่ท่่บริษัทจดักำรกองทนุรวมเร่ยกเก็บคาำธรรมเน่ยมกำรจดักำรเป็นอรัรำร้อยละของมลลคาำทรัพย์นนิ
นรือมลลคาำทรัพย์นนินทุธิของกองทนุรวมไว้อยลาแล้ว คาำธรรมเน่ยมกำรจดักำรท่่เร่ยกเก็บร้องเป็นอรัรำร้อยละท่่ไมานลง
กวาำร้อยละของคาำธรรมเน่ยมกำรจดักำรเดิมท่่บริษัทจดักำรเร่ยกเก็บในชาวงเวลำท่่กองทนุรวมม่มลลคาำไมาน้อยกวาำ 50 
ล้ำนบำทโดยค ำนวณรำมมลลคาำท่่รรำไว้ของนนาวยลงทนุ 

(2.2)  ในกรณ่อื่นนอกเนนือจำกกรณ่รำม (2.1) บริษัทจดักำรจะเร่ยกเก็บคาำธรรมเน่ยมกำรจดักำรในอรัรำท่่
แนดงได้วาำเนมำะนมและเป็นธรรม ทัง้น่โ้ดยได้รับควำมเน็นชอบจำกน ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ร. 

15.6.2 คาำธรรมเน่ยมและคาำใช้จาำยทัง้นมดเป็นอรัรำท่่ยงัไมารวมภำษ่มลลคาำเพิ่ม ภำษ่ธุรกิจเฉพำะ ภำษ่นกั ณ ท่่
จาำย นรือภำษ่อื่นใดท ำนองเด่ยวกนั  
 
16.  วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง : 

16.1.  วิธ่กำรค ำนวณ ก ำนนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลลคาำทรัพย์นินนทุธิ มลลคาำนนาวยลงทุน และ
รำคำนนาวยลงทนุ :  ในประเทศ 
 
16.2.  เง่ือนไขพิเศษ :  

16.2.1 บริษัทจัดกำรจะค ำนวณมลลคาำทรัพย์นินนุทธิของกองทุนรวมรำมนลกัเกณฑ์ และวิธ่กำรท่่น ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบันลกัทรัพย์และรลำดนลกัทรัพย์ประกำศก ำนนด  
 
16.2.2     บริษัทจดักำรจะค ำนวณและประกำศมลลคาำทรัพย์นนินทุธิ มลลคาำนนาวยลงทนุ รำคำขำยนนาวยลงทนุ และ
รำคำรับซือ้คืนนนาวยลงทนุของกองทนุเปิด รำมระยะเวลำดงัราอไปน่ ้ 
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(1)     ค ำนวณมลลคาำทรัพย์นนินทุธิและมลลคาำนนาวยลงทนุ ทุกสิน้วันท าการ  

(2)     ค ำนวณรำคำขำยนนาวยลงทุนและรำคำรับซือ้คืนนนาวยลงทุน ทุกสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน 
ภายในวันท าการถัดไป ทัง้น่ ้ใน้ใช้มลลคาำนนาวยลงทุนของนิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยนนาวยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในกำร
ค ำนวณรำคำดงักลาำว 

(3)    ประกำศมลลคาำทรัพย์นนินทุธิ และมลลคาำนนาวยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยนนาวยลงทนุลาำนดุ โดยใน้ประกำศ
ภายในวันท าการถดัไป  

(4)   ประกำศรำคำขำยนนาวยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนนนาวยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยนนาวยลงทนุลาำนดุ โดย
ใน้ประกำศภายในวันท าการถดัไป 

มลลคาำนนาวยลงทุน นมำยถึง มลลคาำทรัพย์นินนุทธินำรด้วยจ ำนวนนนาวยลงทุนท่่จ ำนนาำยได้แล้วทัง้นมดเมื่อนิน้
วันท ำกำรท่่ค ำนวณนัน้  

มลลคาำทรัพย์นนินทุธิ มลลคาำนนาวยลงทนุ รำคำขำยนนาวยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนนนาวยลงทนุ ท่่ประกำศข้ำงร้นร้อง
ได้รับกำรรับรองโดยผล้ดลแลผลประโยชน์  
 
16.2.3 กำรใช้รวัเลขทศนิยมของมลลคาำทรัพย์นินนทุธิ มลลคาำนนาวยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนนนาวยลงทนุ 
นรือจ ำนวนนนาวยลงทนุของกองทนุรวมเปิด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัราอไปน่ ้ 

(1)    ค ำนวณและประกำศมลลคาำทรัพย์นินนทุธิเป็นรัวเลข โดยม่ทศนิยม 2 ร ำแนนาง โดยใช้วิธ่กำรปัดเศษทศนิยม
รำมนลกันำกล  

(2)    ค ำนวณมลลคาำนนาวยลงทนุเป็นรวัเลข โดยม่ทศนิยม 5 ร ำแนนาง โดยใช้วิธ่กำรปัดเศษทศนิยมรำมนลกันำกล 
น ำนรับมลลคาำนนาวยลงทนุเพื่อใช้ในกำรค ำนวณ รำคำขำยนนาวยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมร ำแนนางท่่ 4 ขึน้ นาวนมลลคาำ
นนาวยลงทนุเพื่อใช้ในกำรค ำนวณรำคำรับซือ้คืนนนาวยลงทนุจะรดัทศนิยมร ำแนนางท่่ 5 ทิง้  

(3)    ประกำศมลลคาำนนาวยลงทุนรำมท่่ค ำนวณได้ใน (2) เป็นรวัเลขโดยม่ทศนิยม 4 ร ำแนนางโดยรดัทศนิยม
ร ำแนนางท่่ 5 ทิง้ และประกำศรำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนนนาวยลงทนุรำมท่่ค ำนวณได้ใน (2)  

(4)    ค ำนวณจ ำนวนนนาวยลงทนุเป็นรวัเลขโดยม่ทศนิยม 5 ร ำแนนาง โดยใช้วิธ่กำรปัดเศษทศนิยมรำมนลกันำกล 
แราจะใช้ผลลพัธ์เป็นรวัเลขโดยม่ทศนิยมเพ่ยง 4 ร ำแนนางโดยรดัทศนิยมร ำแนนางท่่ 5 ทิง้  

ในกรณ่ท่่ม่ผลประโยชน์เกิดขึน้จำกกำรค ำนวณรำม (1) ถึง (4) บริษัทจดักำรจะน ำผลประโยชน์นัน้รวมเข้ำเป็น
ทรัพย์นนิของกองทนุรวมเปิด 
 
16.2.4 บริษัทจัดกำรได้รับยกเว้นไมาร้องค ำนวณและประกำศมลลคาำทรัพย์นิน มลลคาำนนาวยลงทุน รำคำขำย
นนาวยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนนนาวยลงทนุกองทนุเปิด เมื่อม่เนรกุำรณ์ดงัราอไปน่ ้ 

(1)    เมื่อบริษัทจดักำรกองทนุรวมไมาขำย รับซือ้คืนนรือนบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุ นรือนยดุรับค ำนัง่ซือ้ ค ำนัง่ขำยคืน
นรือค ำนัง่นบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุ โดยใน้ได้รับยกเว้นเฉพำะในชาวงระยะเวลำดงักลาำว  

(2)    เมื่อม่เนรทุ่่บริษัทจดักำรร้องเลกิกองทนุรวม โดยใน้ได้รับยกเว้นรัง้แราวนัท่่ปรำกฏเนรดุงักลาำว 

เง่ือนไขพิเศษ :  

1.      กำรนยดุค ำนวณและประกำศมลลคาำทรัพย์นนิ  
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เว้นแรากรณ่ท่่คณะกรรมกำรก ำกับนลกัทรัพย์และรลำดนลักทรัพย์ และ /นรือน ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
นลกัทรัพย์และรลำดนลกัทรัพย์ ได้แก้ไข เปล่ย่นแปลง เพิ่มเริม ประกำศ ก ำนนด นัง่กำร เน็นชอบ และ/นรือผาอนผนั
เป็นอยาำงอื่น บริษัทจดักำรขอนงวนนิทธิท่่จะนยดุค ำนวณ และไมาประกำศมลลคาำทรัพย์นินนทุธิ มลลคาำนนาวยลงทุน 
รำคำขำยนนาวยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนนนาวยลงทนุของกองทนุ เมื่อบริษัทจดักำรเน็นวาำม่เนรกุำรณ์ราำง ๆ ท่่อำจ
นางผลกระทบราอผลประโยชน์ของผล้ ถือนนาวยลงทนุ และ/นรืออำจม่ผลกระทบราอกำรค ำนวณมลลคาำทรัพย์นนินทุธิของ
กองทุนจนเป็นเนรใุน้ไมานำมำรถค ำนวณได้อยาำงนมเนรนุมผล นรือเป็นธรรม อำทิเชาน เมื่อปรำกฏเนรกุำรณ์ราำง 
ดงัราอไปน่ ้:-  

(1)  เมื่อรลำดนลกัทรัพย์นรือรลำดทำงกำรอื่นใด ท่่นลกัทรัพย์นรือรรำนำรอื่นใดท่่กองทนุม่ไว้นรือลงทนุไว้ นรือ
ฝำกไว้ ปิดท ำกำร ไมาวาำด้วยเนรุใดก็รำมท่่นอกเนนือจำกกำรปิดท ำกำรรำมปกรินรือร้องนยุดกำรด ำเนินกำร
อนัเป็นปกริลงชัว่ขณะ นรือ  

(2)    เมื่อปรำกฏเนรุกำรณ์ในกรณ่ท่่กำรท ำรำยกำร ซือ้ -ขำย นลกัทรัพย์ และ/นรือรรำนำรอื่นใดท่่กองทุน
ลงทุนไว้นรือม่ไว้ ถลกจ ำกดั นรือ ถลกระงบั ในกำรท ำรำยกำร (restricted and suspended) นรือ  

(3)    เมื่อปรำกฏเนรกุำรณ์ในกรณ่ท่่ กำรท ำรำยกำร ฝำก-ถอน โอนเงิน ในบญัช่ท่่กองทนุเป็นเจ้ำของ นรือ กำรท ำ
รำยกำร ซือ้-ขำย ฝำก-ถอน-โอน นลกัทรัพย์ท่่กองทุนม่ไว้นรือลงทนุไว้ ไมานำมำรถด ำเนินกำรได้รำมปกริ จนเป็น
เนรใุน้ไมานำมำรถค ำนวณมลลคาำทรัพย์นนินทุธิของกองทนุได้อยาำงนมเนรนุมผล นรือเป็นธรรม นรือ  

(4)    เมื่อระบบกำรริดราอ – นื่อนำรราำง ๆ และ/นรือ ระบบงำนราำง ๆ ท่่เก่่ยวข้องกับกำรค ำนวณ นรือ กำรนำ
มลลคาำนินทรัพย์ และ/นรือ นลกัทรัพย์อื่นใด รวมถึง เงินฝำก ท่่กองทุนม่ไว้นรือ ลงทุนไว้ เกิดกำรขดัข้องไมาวาำด้วย
เนรอุนัใดจนเป็นเนรใุน้บริษัทจดักำรไมานำมำรถท ำกำรค ำนวณมลลคาำทรัพย์นินของกองทนุได้อยาำงนมเนรนุมผล นรือ
เป็นธรรม นรือ  

(5)    เมื่อเกิดเนรกุำรณ์ไมาปกริทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ กำรทนำร นรือทำงกำรเงิน นรือเนรกุำรณ์ไมาปกริอื่ นใด 
อนัเป็นผลกระทบราอผลประโยชน์ในด้ำนราำงๆ ของกองทุน นรือ ราอนินทรัพย์ราำงๆ ท่่กองทนุลงทนุไว้นรือม่ไว้ จน
เป็นเนรใุน้กองทนุไมานำมำรถ ซือ้-ขำย ฝำก-ถอน โอน-ย้ำย นนิทรัพย์ราำงๆ ได้ อยาำงปกริ นรือ  

(6)    และเนรกุำรณ์อื่นๆ ท่่ม่นยัน ำคญั และนางผลกระทบใน้กองทุนไมานำมำรถค ำนวณมลลคาำทรัพย์นินนทุธิ ได้
อยาำงนมเนรนุมผล นรือเป็นธรรม เป็นร้น  

เมื่อปรำกฏเนรรุำมท่่ได้กลาำวมำข้ำงร้น บริษัทจดักำรจะประกำศกำรนยดุค ำนวณมลลคาำทรัพย์นินนทุธิ มลลคาำ
นนาวยลงทนุ รำคำขำยนนาวยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนนนาวยลงทนุของกองทนุ ณ ท่่ท ำกำรทกุแนางของบริษัทจดักำร
และนถำนท่่ริดราอทกุแนางของผล้นนบุนนนุกำรขำยนรือรับซือ้คืนท่่ใช้ในกำรซือ้ขำยนนาวยลงทนุ และบริษัทจดักำร
จะรำยงำนกำรนยุดค ำนวณมลลคาำดงักลาำวพร้อมทัง้แนดงเนรุผล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทนุใน้
น ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ร. ทรำบโดยพลนั  

อนึ่ง ขณะท่่บริษัทจดักำรไมานำมำรถค ำนวณมลลคาำทรัพย์นินนทุธิของกองทุนได้อยาำงนมเนรนุมผล และ/นรือเป็น
ธรรมนัน้ บริษัทจดักำรอำจไมาขำย นยดุขำย ไมารับซือ้คืน นยดุรับซือ้คืน นรือไมารับนบัเปล่่ยนนนาวยลงทนุ รำมค ำนัง่ซือ้ 
ค ำนัง่ขำยคืน นรือค ำนัง่นบัเปล่่ยนนนาวยลงทุนท่่ได้รับไว้แล้ว นรืออำจนยุดรับค ำนัง่ซือ้ ค ำนัง่ขำยคืน นรือค ำนัง่
นบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุ ด้วยเชานกนั  
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2.      น ำนรับวิธ่กำรค ำนวณ ก ำนนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลลคาำทรัพย์นินนทุธิ มลลคาำนนาวยลงทนุ 
รำคำขำยนนาวยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนนนาวยลงทนุ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใน้เป็นไปรำมท่่ระบไุว้ในข้อ 16.1 
ข้ำงร้น เว้นแรากรณ่ท่่คณะกรรมกำรก ำกับนลักทรัพย์และรลำดนลักทรัพย์ น ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
นลกัทรัพย์และรลำดนลกัทรัพย์ และ/นรือนนาวยงำนอื่นใดท่่ม่อ ำนำจรำมกฎนมำย ได้แก้ไขเปล่่ยนแปลง เพิ่มเริม 
ประกำศ ก ำนนด นัง่กำร เน็นชอบ และ/นรือผาอนผนัเป็นอยาำงอื่น บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใน้เป็นไปรำมนัน้โดย
ถือวาำได้รับควำมเน็นชอบจำกผล้ ถือนนาวยลงทนุแล้ว และไมาถือเป็นกำรแก้ไขเพิ่มเริมโครงกำร 
 
16.3.  แนลางข้อมลลกำรเปิดเผยมลลคาำทรัพย์นนินทุธิ มลลคาำนนาวยลงทนุ และรำคำนนาวยลงทนุ :  

บริษัทจัดกำรจะประกำศทำงทำงเว็บไซร์ของบริษัทจัดกำร (www.uobam.co.th) และจัดใน้ม่ข้อมลลประกำศ
ดงักลาำวข้ำงร้นไว้ ณ ท่่ท ำกำรทกุแนางของบริษัทจดักำร และนถำนท่่ทกุแนางท่่ผล้นนบันนนุกำรขำยนรือรับซือ้คืน
นนาวยลงทนุใช้ซือ้ขำยนนาวยลงทนุ (ถ้ำม่) 

ทัง้น่ ้บริษัทขอนงวนนทิธิท่่จะประกำศโดยชาองทำงอื่นแทนกำรประกำศในเว็บไซร์ของบริษัทจดักำร (www.uobam.co.th) 
เชาน นนงันอืพิมพ์รำยวนั เป็นร้น นรือชาองทำงอื่นใดท่่เนมำะนม โดยถือวาำได้รับควำมเน็นชอบจำกผล้ ถือนนาวยลงทนุ
แล้ว และบริษัทจดักำรจะแจ้งใน้ผล้ลงทนุทรำบลาวงนน้ำไมาน้อยกวาำ 30 วนั ณ ท่่ท ำกำรทกุแนางของบริษัทจดักำรและ
นถำนท่่ริดราอทกุแนางของผล้นนบันนนุกำรขำยนรือรับซือ้คืน (ถ้ำม่) 
 

16.4.  นลกัเกณฑ์และวิธ่กำรด ำเนินกำรในกรณ่ท่่มลลคาำนนาวยลงทนุไมาถลกร้อง :  

1. ในกรณ่ท่่รำคำนนาวยลงทนุท่่ไมาถลกร้องราำงจำกรำคำนนาวยลงทนุท่่ถลกร้องน้อยกวาำนนึง่นรำงค์ นรือราำงจำก
รำคำนนาวยลงทนุท่่ถลกร้องรัง้แรานนึง่นรำงค์ขึน้ไป แราไมาถึงร้อยละ 0.5 ของรำคำนนาวยลงทนุท่่ถลกร้อง บริษัทจดักำร
จะจดัท ำและนางรำยงำนใน้ผล้ดลแลผลประโยชน์ทรำบถึงควำมผิดพลำดภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแราวนัท่่พบวาำรำคำ
นนาวยลงทุนไมาถลกร้อง และจัดใน้ม่น ำเนำรำยงำนดังกลาำวไว้ ณ ท่่ท ำกำรของบริษัทจัดกำรเพื่อใน้น ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ร. นำมำรถรรวจนอบได้ โดยรำยงำนดงักลาำวจะม่รำยกำรอยาำงน้อย ดงัราอไปน่  ้

(1)  รำคำนนาวยลงทนุท่่ไมาถลกร้อง 

(2)  รำคำนนาวยลงทนุท่่ถลกร้อง 

(3)  นำเนรทุ่่ท ำใน้รำคำนนาวยลงทนุไมาถลกร้อง 

(4)  มำรรกำรป้องกันเพื่อมิใน้รำคำนนาวยลงทุนไมาถลกร้อง ทัง้น่ ้เว้นแราในกรณ่ท่่รำคำนนาวยลงทุนไมาถลกร้องม่
นำเนรมุำจำกปัจจยัภำยนอกท่่ไมาอำจควบคมุได้ เชาน รำคำนลกัทรัพย์รำมรำคำรลำดครัง้นดุท้ำยของรลำดนลกัทรัพย์
แนางประเทศไทยนรือศลนย์ซือ้ขำยนลกัทรัพย์ไมาถลกร้อง 

ในกรณ่ท่่เนรขุองควำมผิดพลำดซึ่งท ำใน้รำคำนนาวยลงทุนไมาถลกร้องรำมวรรคนนึ่งม่ผลราอเนื่องราอกำรค ำนวณ
รำคำนนาวยลงทนุครัง้ราอไป เชาน กำรก ำนนดอรัรำดอกเบ่ย้ผิดพลำด เป็นร้น บริษัทจดักำรจะแก้ไขรำคำนนาวยลงทนุ
ใน้ถลกร้องนบัแราวนัท่่บริษัทจดักำรพบวาำรำคำนนาวยลงทนุไมาถลกร้องด้วย 
 
2. ในกรณ่ท่่รำคำนนาวยลงทนุท่่ไมาถลกร้องราำงจำกรำคำนนาวยลงทุนท่่ถลกร้องรัง้แรานนึ่งนรำงค์ขึน้ไป และคิด
เป็นอรัรำรัง้แราร้อยละ 0.5 ของรำคำนนาวยลงทุนท่่ถลกร้อง บริษัทจัดกำรจะค ำนวณรำคำนนาวยลงทุนย้อนนลงั
นบัแราวนัท่่พบรำคำนนาวยลงทนุไมาถลกร้องจนถึงวนัท่่รำคำนนาวยลงทนุถลกร้อง และด ำเนินกำรดงัราอไปน่เ้ฉพำะวนัท่่

http://www.uobam.co.th/
http://www.uobam.co.th/
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รำคำนนาวยลงทนุท่่ไมาถลกร้องราำงจำกรำคำนนาวยลงทนุท่่ถลกร้องรัง้แรานนึง่นรำงค์ขึน้ไป และคิดเป็นอรัรำนาวนรัง้แรา
ร้อยละ 0.5 ของรำคำนนาวยลงทนุท่่ถลกร้อง 

(1)  จดัท ำรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนนลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำใน้เนร็จนิน้ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่่
พบวาำรำคำนนาวยลงทนุนัน้ไมาถลกร้อง และนางรำยงำนดงักลาำวใน้ผล้ดลแลผลประโยชน์ภำยในวนัท ำกำรถัดจำกวนัท่่
ค ำนวณรำคำนนาวยลงทนุเนร็จนิน้ เพื่อใน้ผล้ดลแลผลประโยชน์รับรองข้อมลลในรำยงำนดงักลาำวภำยในวนัท ำกำรถัด
จำกวนัท่่บริษัทจดักำรนางรำยงำนใน้ผล้ดลแลผลประโยชน์ ทัง้น่ ้รำยงำนดงักลาำวจะม่รำยกำรอยาำงน้อยดงัราอไปน่  ้

(ก)  รำคำนนาวยลงทนุท่่ไมาถลกร้อง 

(ข)  รำคำนนาวยลงทนุท่่ถลกร้อง 

(ค)  นำเนรทุ่่ท ำใน้รำคำนนาวยลงทนุไมาถลกร้อง 

(ง)  กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรเมื่อพบวาำรำคำนนาวยลงทนุไมาถลกร้อง 

ทัง้น่ ้บริษัทจดักำรจะจดัใน้ม่น ำเนำรำยงำนรำม (1) ไว้ ณ ท่่ท ำกำรของบริษัทจดักำร เพื่อใน้น ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ร. นำมำรถรรวจนอบได้ 

(2)  แก้ไขรำคำนนาวยลงทุนท่่ไมาถลกร้องใน้เป็นรำคำนนาวยลงทนุท่่ถกุร้องภำยในวนัท่่ผล้ดลแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมลลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนนลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำรำม (1) 

(3)  ประกำศช่ือกองทนุรวมท่่ม่กำรแก้ไขรำคำรำม (2) และวนั เดือน ป่ท่่ม่กำรแก้ไขรำคำรำม (2) ในนนงันือพิมพ์รำยวนั
อยาำงน้อยนนึง่ฉบบัภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแราวนัท่่ผล้ดลแลผลประโยชน์รับรองข้อมลลในรำยงำนดงักลาำว 

(4)  ชดเชยรำคำใน้แล้วเนร็จและแจ้งเป็นนนงันือใน้ผล้ซือ้นนาวยลงทุนนรือผล้ขำยคืนนนาวยลงทุนท่่ได้ซือ้นรือขำยคืน
นนาวยลงทนุในชาวงระยะเวลำท่่รำคำนนาวยลงทนุไมาถลกร้องทรำบถึงกำรแก้ไขรำคำรำม (2) และกำรชดเชยรำคำ ภำยใน 
5 วนัท ำกำรนบัแราวนัท่่ผล้ดลแลผลประโยชน์รับรองข้อมลลในรำยงำนดงักลาำว 

(5)  จัดท ำรำยงำนมำรรกำรป้องกันเพื่อมิใน้รำคำนนาวยลงทุนไมาถลกร้อง และนางรำยงำนดังกลาำว พร้อมทัง้น ำเนำ
รำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนนลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำท่่จัดท ำรำม (1) ใน้น ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ร. 
ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแราวนัท่่ผล้ดลแลผลประโยชน์รับรองข้อมลลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนนลงัและรำยงำนกำรชดเชย
รำคำนัน้ เว้นแราในกรณ่ท่่รำคำนนาวยลงทนุไมาถลกร้องม่นำเนรมุำจำกปัจจยัภำยนอกท่่ไมาอำจควบคมุได้ บริษัทจดักำรจะ
ไมานางรำยงำนมำรรกำรป้องกนัใน้น ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ร. แราจะนางน ำเนำเอกนำรท่่ผล้ดลแลผลประโยชน์รับรองวาำกำร
ท่่รำคำนนาวยลงทนุไมาถลกร้องม่นำเนรมุำจำกปัจจยัภำยนอกท่่ไมาอำจควบคมุได้แทน 
 
3.  ในกำรชดเชยรำคำรำมข้อ 2 (4) บริษัทจดักำรจะปฏิบรัิรำมนลกัเกณฑ์และวิธ่กำร ดงัราอไปน่ ้

(1)  กรณ่รำคำนนาวยลงทนุท่่ไมาถลกร้องร ่ำกวาำรำคำนนาวยลงทนุท่่ถลกร้อง (understate) บริษัทจดักำรจะปฏิบรัิดงัน่ ้

(ก)  กรณ่ท่่เป็นกำรขำยนนาวยลงทนุ บริษัทจดักำรจะลดจ ำนวนนนาวยลงทนุของผล้ซือ้นนาวยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งม่มลลคาำ
เทาำกับนาวนราำงของรำคำนนาวยลงทุนท่่ไมาถลกร้องกับรำคำนนาวยลงทุนท่่ถลกร้องนำกปรำกฏวาำผล้ซือ้นนาวยลงทุนไมาม่
นนาวยลงทุนเนลืออยลา นรือม่นนาวยลงทุนเนลืออยลาน้อยกวาำจ ำนวนนนาวยลงทุนท่่จะร้องลด บริษัทจัดกำรจะจาำยเงินของ
บริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเทาำกบันาวนราำงของรำคำท่่ขำดอยลา นรือลดจ ำนวนนนาวยลงทนุท่่เนลืออยลานัน้และจาำยเงินของ
บริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเทาำกบันาวนราำงของรำคำท่่ขำดอยลา แล้วแรากรณ่ เพื่อชดเชยรำคำใน้แกากองทนุเปิด เว้นแรากำรท่่
รำคำนนาวยลงทุนไมาถลกร้องม่นำเนรุมำจำกปัจจัยภำยนอกท่่ไมาอำจควบคุมได้ เชาน รำคำนลกัทรัพย์รำมรำคำรลำดครัง้
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นดุท้ำยของรลำดนลกัทรัพย์แนางประเทศไทยนรือศลนย์ซือ้ขำยนลักทรัพย์ไมาถลกร้อง และผล้ดลแลผลประโยชน์รับรองวาำม่
นำเนรดุงักลาำว 

(ข)  กรณ่ท่่เป็นกำรรับซือ้คืนนนาวยลงทนุ บริษัทจดักำรจะเพิ่มจ ำนวนนนาวยลงทนุของผล้ขำยคืนนนาวยลงทนุเป็นจ ำนวน
ซึง่ม่มลลคาำเทาำกบันาวนราำงของรำคำนนาวยลงทนุท่่ไมาถลกร้องกบัรำคำนนาวยลงทนุท่่ถลกร้อง นรือจาำยเงินของกองทนุเปิดเป็น
จ ำนวนเทาำกบันาวนราำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำใน้แกาผล้ขำยคืนนนาวยลงทุน แรานำกปรำกฏวาำผล้ขำยคืนนนาวยลงทนุไมาม่
นนาวยลงทนุเนลืออยลา บริษัทจดักำรจะจาำยเงินของกองทนุเปิดเป็นจ ำนวนเทาำกบันาวนราำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำใน้แกา
ผล้ขำยคืนนนาวยลงทนุ 

(2)  กรณ่รำคำนนาวยลงทนุท่่ไมาถลกร้องนลงกวาำรำคำนนาวยลงทนุท่่ถลกร้อง (overstate) บริษัทจดักำรจะปฏิบรัิดงัน่ ้

(ก)  กรณ่ท่่เป็นกำรขำยนนาวยลงทนุ บริษัทจดักำรจะเพิ่มจ ำนวนนนาวยลงทนุของผล้ซือ้นนาวยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งม่มลลคาำ
เทาำกับนาวนราำงของรำคำนนาวยลงทุนท่่ไมาถลกร้องกับรำคำนนาวยลงทุนท่่ถลกร้อง นรือจาำยเงินของกองทนุเปิดเป็นจ ำนวน
เทาำกบันาวนราำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำใน้แกาผล้ซือ้นนาวยลงทนุ 

(ข)  กรณ่ท่่เป็นกำรรับซือ้คืนนนาวยลงทนุ บริษัทจดักำรจะลดจ ำนวนนนาวยลงทนุของผล้ขำยคืนนนาวยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่ง
ม่มลลคาำเทาำกบันาวนราำงของรำคำนนาวยลงทนุท่่ไมาถลกร้องกบัรำคำนนาวยลงทนุท่่ถลกร้องนำกปรำกฏวาำผล้ขำยคืนนนาวยลงทนุ
ไมาม่นนาวยลงทนุเนลอือยลา นรือม่นนาวยลงทนุเนลืออยลาน้อยกวาำจ ำนวนนนาวยลงทนุท่่จะร้องลด บริษัทจดักำรจะจาำยเงินของ
บริษัทจัดกำรเองเป็นจ ำนวนเทาำกบันาวนราำงของรำคำท่่ขำดอยลา นรือลดจ ำนวนนนาวยลงทนุท่่เนลืออยลานัน้และจาำยเงินของ
บริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเทาำกบันาวนราำงของรำคำท่่ขำดอยลา แล้วแรากรณ่ เพื่อชดเชยรำคำใน้แกากองทนุเปิด เว้นแรากำรท่่
รำคำนนาวยลงทุนไมาถลกร้องม่นำเนรุมำจำกปัจจัยภำยนอกท่่ไมาอำจควบคุมได้ เชาน รำคำนลกัทรัพย์รำมรำคำรลำดครัง้
นดุท้ำยของรลำดนลกัทรัพย์แนางประเทศไทยนรือศลนย์ซือ้ขำยนลกัทรัพย์ไมาถลกร้อง และผล้ดลแลผลประโยชน์รับรองวาำม่
นำเนรดุงักลาำว 

ในกรณ่ท่่บริษัทจัดกำรร้องชดเชยรำคำเป็นเงินใน้แกาผล้ ซือ้นนาวยลงทุนนรือผล้ ขำยคืนนนาวยลงทุนรำยใดม่มลลคาำไมาถึง
นนึ่งร้อยบำท บริษัทจดักำรอำจน ำเงินชดเชยรำคำไปรวมจาำยในโอกำนแรกท่่ม่กำรจาำยเงินใน้ผล้ ถือนนาวยลงทนุ แราถ้ำบคุคล
ดงักลาำวไมาม่นถำนะเป็นผล้ ถือนนาวยลงทนุแล้ว บริษัทจดักำรจะชดเชยรำคำใน้แล้วเนร็จภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแราวนัท่่ผล้ดลแล
ผลประโยชน์รับรองข้อมลลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนนลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำกำรจาำยเงินของกองทนุเปิดเพื่อ
ชดเชยรำคำใน้แกาผล้ขำยคืนนนาวยลงทนุรำม (1) (ข) นรือผล้ซือ้นนาวยลงทนุรำม 2(ก) บริษัทจดักำรอำจจาำยเงินของบริษัทจดักำร
เองแทนกองทนุเปิดก็ได้ 
 
4.  บริษัทจดักำรจะรับผิดชอบคาำใช้จาำยราำง ๆ ท่่เกิดขึน้จำกรำคำนนาวยลงทนุไมาถลกร้อง เชาน คาำใช้จาำยในกำรประกำศ
กำรแก้ไขรำคำรำมข้อ 2(3) ในนนงันือพิมพ์ คาำออกเช็ค คาำใช้จาำยในกำรจดันางเงินชดเชยรำคำใน้แกาผล้ซือ้นนาวยลงทนุและ
ผล้ขำยคืนนนาวยลงทนุ เป็นร้น เว้นแราในกรณ่ท่่รำคำนนาวยลงทนุไมาถลกร้องม่นำเนรมุำจำกปัจจยัภำยนอกท่่ไมาอำจควบคมุได้ 
 
17.  ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :  

17.1.  ช่ือบริษัทจดักำร :  

ช่ือ : บริษัทนลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ยลโอบ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
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17.2.  ช่ือผล้ดลแลผลประโยชน์ :  

ธนำคำรทนำรไทย จ ำกดั (มนำชน) 
 
17.3.  ช่ือผล้ประกนั (กรณ่กองทนุม่ประกนั) :  

ไมาม่ 
 

17.4.  ช่ือของผล้ รับมอบนมำยงำนด้ำนกำรจดักำรลงทนุ (Outsource) :  

ช่ือ :   ไมาม่ 

นทิธิ นน้ำท่่ และควำมรับผิดชอบ :  ไมาม่ 
 

17.5.  ท่่ปรึกษำ :  

17.5.1.  ช่ือท่่ปรึกษำกำรลงทนุ : ไมาม่ 

17.5.2.  ช่ือท่่ปรึกษำกองทนุ :      ไมาม่ 

 
17.6.  ผล้นอบบญัช่ :  

ช่ือ  : นำย ประวิทย์ วิวรรณธนำนรุร์  

ช่ือ  : นำย อธิพงศ์ อธิพงศ์นกลุ 

ช่ือ  : นำยเทอดทอง เทพมงักร  

ช่ือ  : นำย บรรจง พิชญประนำธน์  

ช่ือ  : นำย วิชยั รุจิรำนนท์ 

ช่ือ  : นำย อดุม  ธนลรัรน์พงศ์  

ช่ือ  : นำงนำวชมภลนชุ  แซาแร้ 

ช่ือ  : นำยไกรนทิธ์ิ  ศิลปมลคงกลุ 

รำยละเอ่ยดเพิ่มเริม (ผล้นอบบญัช่) : 

นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์นกลุ นรือ นำยวิชยั รุจิรำนนท์ 

บริษัท เอเอ็นเอน ออดิท จ ำกดั 
100/72 ชัน้ท่่ 22 อำคำรวาองวำนิช บ่ น้องเลขท่่ 100/2 ถ.พระรำม 9 แขวงน้วยขวำง  
เขรน้วยขวำง กรุงเทพฯ 10320  
โทร.0-2645-0107-9 โทรนำร 0-2645-0110 

นรือ นำยประวิทย์ ววิรรณธนำนรุร์ นรือ นำยเทอดทอง เทพมงักร นรือ นำงนำวชมภลนชุ แซาแร้  
นรือ นำยบรรจง พิชญประนำธน์  นรือนำยไกรนทิธ์ิ  ศิลปมลคงกลุ นรือ นำยอดุม ธนลรัรน์พงศ์ 
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บริษัท พ่ว่ ออดิท จ ำกดั 
100/19 ชัน้ 14 อำคำรวาองวำนิช บ่ ถนนพระรำม 9 แขวงน้วยขวำง เขรน้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
โทร.0-2645-0080   โทรนำร 0-2645-0020 

นรือ บุคคลอื่นท่่ได้รับควำมเน็นชอบรำมประกำศวาำด้วยกำรใน้ควำมเน็นชอบผล้นอบบญัช่ โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งใน้
น ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ร. ทรำบ 

17.7.  กำรแรางรัง้คณะรวัแทนผล้ ถือนนาวยลงทนุ (เฉพำะกอง Country Fund) :  

--ไมาม่-- เนื่องจำกไมาใชากองทนุรวมน ำนรับผล้ลงทนุราำงประเทศ (Country Fund)  

18.  รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1.  วนัท่่นิน้นดุรอบบญัช่ : วนัท่่  31 เดือนม่นำคม  

18.2.  วนัท่่นิน้นดุรอบบญัช่ครัง้แรก : วนัท่่ 31 ม่นำคม 2556 

18.3.  รำยละเอ่ยดเพิ่มเริม :  

 ไมาม่ 
 
19.  การขอมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  

19.1   กำรด ำเนินกำรและกำรบรินำรจดักำรกองทนุโดยบริษัทจดักำร  

ในกำรด ำเนินกำรและบรินำรจัดกำรใด ๆ ของกองทุนนัน้ บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรใน้เ ป็นไปรำมท่่ระบุไว้ในโครงกำร
จดักำรกองทนุและนนงันอืช่ช้วน เว้นแรากรณ่ท่่คณะกรรมกำรก ำกบันลกัทรัพย์และรลำดนลกัทรัพย์ น ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบันลกัทรัพย์และรลำดนลกัทรัพย์ นมำคม และ/นรือนนาวยงำนอื่นใดท่่ม่อ ำนำจรำมกฎนมำย เชาน กระทรวงกำรคลงั 
เป็นร้น ได้แก้ไขเปล่่ยนแปลง เพิ่มเริม ประกำศ ก ำนนด นัง่กำร เน็นชอบ และ/นรือผาอนผนัเป็นอยาำงอื่น บริษัทจดักำรจะ
ด ำเนินกำรใน้เป็นไปรำมนัน้โดยถือวาำได้รับควำมเน็นชอบจำกผล้ ถือนนาวยลงทนุแล้ว 
  
19.2    กำรแก้ไขโครงกำรจดักำรกองทนุรวม นรือแก้ไขวิธ่กำรจดักำร  

(1) บริษัทจดักำรอำจแก้ไขเพิ่มเริมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมได้ โดยถือวาำได้รับมริจำกผล้ถือนนาวยลงทุนแล้ว นรือ
ข้อก ำนนดอื่นในท ำนองเด่ยวกนั ดงัราอไปน่ ้

(1.1)   กำรแก้ไขเพิ่มเริมข้อมลลซึ่งม่ผลใน้ผล้ ถือนนาวยลงทนุทัง้ปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้ เชาน กำรลดมลลคาำขัน้ร ่ำในกำร
ซือ้ขำยนนาวยลงทนุ กำรเพิ่มชาองทำงซือ้ขำยนนาวยลงทนุ กำรลดเวลำนางค ำนัง่ซือ้ขำยนนาวยลงทนุลาวงนน้ำ กำรเพิ่มควำมถ่่
ในกำรซือ้ขำยนนาวยลงทนุโดยไมากระทบนถำนะกำรลงทนุของกองทนุอยาำงม่นยัน ำคญั เป็นร้น 

(1.2)   กำรแก้ไขเพิ่มเริมใน้เป็นไปรำมพระรำชบญัญัรินลกัทรัพย์และรลำดนลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  รลอดจนประกำศ 
กฎ และค ำนัง่ท่่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแนางกฎนมำยดงักลาำว 

(1.3)   กำรแก้ไขช่ือและรำยละเอ่ยดอื่นของบคุคลใน้ถลกร้อง 
 
(2) นำกม่ควำมจ ำเป็นร้องแก้ไขเพิ่มเริมโครงกำรจดักำรกองทนุ นรือวิธ่กำรจดักำรกองทนุเพื่อกาอใน้เกิดประโยชน์ราอ
กองทุนและผล้ ถือนนาวยลงทนุใน้อยลาในดลุยพินิจของบริษัทจดักำร อำทิเชาน กำรแก้ไขเปล่่ยนแปลงนโยบำยกำรลงทุนของ
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กองทนุ เป็นร้น โดยนำกมิได้กระท ำโดยมริเนย่งข้ำงมำกของผล้ ถือนนาวยลงทนุซึ่งคิดรำมจ ำนวนนนาวยลงทนุรวมกนัเกินกึ่ง
นนึ่ง ของจ ำนวนนนาวยลงทุนท่่จ ำนนาำยได้แล้วทัง้นมดของโครงกำรจัดกำรกองทุน ก็จะร้ องได้รับควำมเน็นชอบจำก
น ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบันลกัทรัพย์และรลำดนลกัทรัพย์  

ในกรณ่ท่่กำรแก้ไขเพิ่มเริมโครงกำรนรือวิธ่จดักำรกองทนุ ได้กระท ำโดยม่มริเน่ยงข้ำงมำกของผล้ ถือนนาวยลงทนุ ซึ่งคิดรำม
จ ำนวนนนาวยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งนนึง่ ของจ ำนวนนนาวยลงทนุท่่จ ำนนาำยได้แล้วทัง้นมดของโครงกำรจดักำรกองทนุ บริษัท
จดักำรจะแจ้งใน้น ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบันลกัทรัพย์และรลำดนลกัทรัพย์ทรำบภำยใน 15 วนั นบัแราวนัท่่ม่มริใน้
แก้ไข  

อยาำงไรก็ด่  ในกำรแก้ไขเพิ่มเริมโครงกำรรำมมริของผล้ ถือนนาวยลงทนุ  นำกปรำกฏวาำมริของผล้ ถือนนาวยลงทนุดงักลาำวไมา
เกินร้อยละ 55 ของจ ำนวนนนาวยลงทุนท่่จ ำนนาำยได้แล้วทัง้นมดของโครงกำร บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะนางเอกนำร
นลกัฐำนเก่่ยวกบักำรขอมริและกำรนบัมริไปยงัผล้ดลแลผลประโยชน์ เพื่อใน้ผล้ดลแลผลประโยชน์รับรองผลกำรนบัมรินัน้ 

ในกำรแก้ไขเพิ่มเริมโครงกำรใด นำกไมานำมำรถด ำเนินกำรรำมมริโดยเน่ยงข้ำงมำกของผล้ ถือนนาวยลงทุนได้ เนื่องจำก
ข้อจ ำกดัในกำรนบัคะแนนเน่ยงของผล้ ถือนนาวยลงทนุรำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัรลำดทนุวาำด้วยนลกัเกณฑ์เก่่ยวกบั
ข้อจ ำกดักำรถือนนาวยลงทนุในกองทนุรวมและนน้ำท่่ของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรกองทนุรวมอำจด ำเนินกำรขอรับควำม
เน็นชอบจำกน ำนกังำนรำมแนวทำงท่่น ำนกังำนก ำนนดได้ 

ทัง้น่ ้บริษัทจดักำรจะแจ้งกำรแก้ไขเพิ่มเริมโครงกำรนรือวิธ่กำรจดักำรกองทนุไปยงัผล้ ถือนนาวยลงทนุทกุรำย และจะประกำศ
ทำงนนงันอืพิมพ์รำยวนัอยาำงน้อย 1 ฉบบัภำยใน 15 วนันบัแราวนัท่่ได้รับควำมเน็นชอบจำกน ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
นลกัทรัพย์และรลำดนลกัทรัพย์นรือวนัท่่ได้ม่มริแก้ไข แล้วแรากรณ่  
 
(3) บริษัทจัดกำรอำจด ำเนินกำรเพิ่มจ ำนวนเงินทุนของโครงกำรจัดกำรกองทุนท่่ได้จดทะเบ่ยนไว้กับน ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบันลกัทรัพย์และรลำดนลกัทรัพย์โดยถือวาำได้รับควำมเน็นชอบจำกผล้ ถือนนาวยลงทุนแล้ว ทัง้น่ ้ภำยใร้
เง่ือนไขและวิธ่กำร ดงัราอไปน่ ้ 

(3.1)  บริษัทจัดกำรจะเนนอขำยนนาวยลงทุนรำมจ ำนวนท่่เพิ่มขึน้ของเงินทุนโครงกำรได้ราอเมื่อได้ม่กำรจดทะเบ่ยน
เปล่ย่นแปลงเงินทนุโครงกำรราอน ำนกังำนแล้ว  

(3.2)  กำรขำยนนาวยลงทนุเพิ่มจะร้องไมาท ำใน้มลลคาำทัง้นมดของนนาวยลงทนุท่่เพิ่มม่มลลคาำเกินกวาำเงินทนุโครงกำร ทัง้น่ ้
ใน้บริษัทจดักำรใช้มลลคาำท่่รรำไว้ของนนาวยลงทนุเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ 

(3.3)  รำคำเนนอขำยนนาวยลงทนุร้องก ำนนดรำมมลลคาำทรัพย์นนินทุธิของกองทนุรวม ณ นิน้วนัท่่เนนอขำยนนาวยลงทนุเพิ่ม 
 
(4) บริษัทจัดกำรขอนงวนนิทธิในกำรแก้ไขเพิ่มเริมโครงกำรจัดกำรกองทุน นรือวิธ่จัดกำรกองทุนเก่่ยวกับกำร
เปล่ย่นแปลงวนั เวลำ วิธ่กำรในกำรท ำกำรรับค ำนัง่ซือ้-ขำยนนาวยลงทนุ และ/นรือกรณ่อื่นใดท่่เป็นกรณ่ท่่ถือวาำได้รับควำม
เน็นชอบจำกผล้ ถือนนาวยลงทุนแล้ว รำมท่่ก ำนนดไว้ในโครงกำรน่ ้ทัง้น่ ้บริ ษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรแจ้งใน้น ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบันลกัทรัพย์และรลำดนลกัทรัพย์ทรำบราอไป  
 
(5) บริษัทจดักำรอำจด ำเนินกำรควบรวมกองทนุ โดยจะเป็นกำรควบกองทนุรวมนรือกำรรวมกองทนุรวมท่่อยลาภำยใร้
กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำรเทาำนัน้ ทัง้น่ ้บริษัทจัดกำรจะนำมำรถด ำเนินกำร เพื่อควบรวมกองทุนได้ราอเมื่อได้รับมริ
ของผล้ ถือนนาวยลงทนุ และได้รับควำมเน็นชอบจำกน ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบันลกัทรัพย์และรลำดนลกัทรัพย์  
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ทัง้น่ ้ในกำรควบรวมกองทนุ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรภำยใร้นลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธ่กำรรำมท่่คณะกรรมกำรก ำกบั
นลกัทรัพย์และรลำดนลกัทรัพย์ และ/นรือน ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบันลกัทรัพย์และรลำดนลกัทรัพย์ ประกำศก ำนนด 
เว้นแราคณะกรรมกำรก ำกบันลกัทรัพย์และรลำดนลกัทรัพย์ น ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบันลกัทรัพย์และรลำดนลกัทรัพย์ 
จะพิจำรณำผาอนผนั เน็นชอบ ประกำศ ก ำนนด แก้ไข เปล่ย่นแปลง นรือนัง่กำร เป็นอยาำงอื่น  

นลกัเกณฑ์และวิธ่กำรในกำรขอมริของผล้ ถือนนาวยลงทนุ รลอดจนผลบงัคบัของมริดงักลาำว ใน้เป็นไปรำมข้อก ำนนดในข้อ
ผลกพนัระนวาำงผล้ ถือนนาวยลงทนุกบับริษัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้น่ ้กำรขอมริเพื่อแก้ไขเพิ่มเริมโครงกำรเป็นไปรำมท่่ก ำนนด
ไว้ในมำรรำ 129 แนางพระรำชบญัญรัินลกัทรัพย์และรลำดนลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 
20.  ข้อก าหนดอื่น ๆ :  

20.1 บริษัทจัดกำรขอนงวนนิทธิในกำรแก้ไข เปล่่ยนแปลง เพิ่มเริมโครงกำรจัดกำรกองทุนนรือวิธ่กำรจัดกำรรำมท่่
เน็นนมควรในกรณ่ท่่นาวนรำชกำรราำงๆ เชาน คณะกรรมกำรก ำกบันลกัทรัพย์และรลำดนลกัทรัพย์ น ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบันลกัทรัพย์และรลำดนลกัทรัพย์ ธนำคำรแนางประเทศไทย และ/นรือนนาวยงำนอื่นใดท่่ม่อ ำนำจรำมกฎนมำย ได้ม่กำร
ปรับเปล่่ยน แก้ไขเพิ่ม/ลด ประกำศก ำนนด เน็นชอบ นัง่กำร ผาอนผนัในเร่ืองราำงๆท่่เก่่ยวเนื่องกบัวงเงินรับอนญุำร และ/นรือ
วงเงินรับอนญุำรคงเนลอื และ/นรือนลกัเกณฑ์ เง่ือนไข วิธ่กำรจดัรัง้จดักำร และ/นรือวิธ่กำรบรินำรจดักำรกองทนุ ไมาวาำจะ
เป็นเร่ืองของกฎนมำย ประกำศ ข้อก ำนนด ระเบ่ยบปฏิบรัิ เง่ือนไข นรือรำยละเอ่ยดราำงๆ ฯลฯ ทัง้น่โ้ดยถือวาำได้รับควำม
เน็นชอบจำกผล้ ถือนนาวยลงทนุทกุรำยแล้วอำทิเชาน เร่ืองท่่เก่่ยวกบักำรเพิ่ม / ลด และ/นรือ กำรยกเลิกวงเงินรับอนญุำร กำร
แรางรัง้ผล้ท่่ได้รับมอบนมำยกำรจัดกำรลงทนุในราำงประเทศ  กำรค ำนวณมลลคาำทรัพย์นินนทุธิ รำคำขำย รำคำรับซือ้คืน
นนาวยลงทนุ กำรเพิ่มนรือยกเลกิจ ำนวนนนาวยลงทนุ และกำรช ำระเงินใน้ผล้ขำยคืนนนาวยลงทนุ กำรก ำนนดเนรุเพิ่มเริมกรณ่
ไมาขำยนรือไมารับซือ้คืนนนาวยลงทุนรำมค ำนัง่ซือ้นรือขำยคืนนนาวยลงทุน นรือกำรนยุดรับค ำนัง่ซือ้นรือค ำนัง่ขำยคืน
นนาวยลงทุน เป็นร้น ทัง้น่ ้กำรแก้ไขเปล่่ยนแปลงเพิ่มเริมดงักลาำว จะร้องเป็นไปรำมท่่น ำนกังำนคณะกรรมกำร ก .ล.ร. 
ประกำศก ำนนด ผาอนผนั นัง่กำร ใน้นำมำรถกระท ำได้ 
 
20.2     กำรกล้ยืมเงินนรือกำรท ำธุรกรรมกำรขำยโดยม่นญัญำซือ้คืนในนำมของกองทนุรวม  

ในกรณ่ท่่กองทนุเปิดม่เนรจุ ำเป็นร้องบรินำรนภำพคลาองเป็นกำรชัว่ครำว บริษัทจดักำรกองทนุรวมอำจกล้ยืมเงินนรือเข้ำท ำ
ธุรกรรมกำรขำยโดยม่นญัญำซือ้คืนในนำมของกองทนุรวมได้ รำมนลกัเกณฑ์ดงัราอไปน่ ้ 

(1)    คลานญัญำอ่กฝา ำยนนึง่ร้องเป็นบคุคลประเภทนถำบนั โดยบคุคลดงักลาำวร้องไมาใชาผล้ดลแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม
เปิดนัน้  

(2)    ระยะเวลำกำรช ำระนน่ร้ำมนญัญำกล้ยืมเงินนรือธุรกรรมกำรขำยโดยม่นญัญำซือ้คืนร้องไมาเกินเก้ำนบิวนั  

(3)    อรัรำนาวนกำรกล้ ยืมเงินและกำรท ำธุรกรรมกำรขำยโดยม่นญัญำซือ้คืน ณ นิน้วนัใด เมื่อรวมกันแล้วร้องไมาเกิน
ร้อยละนิบของมลลคาำทรัพย์นินนทุธิของกองทนุรวม เว้นแรากำรเกินอรัรำนาวนดงักลาำวมิได้เกิดจำกกำรกล้ยืมเงินนรือกำรท ำ
ธุรกรรมกำรขำยโดยม่นญัญำซือ้คืนเพิ่มเริม  

(4)   ในกรณ่ของกำรท ำธุรกรรมกำรขำยโดยม่นญัญำซือ้คืน ร้องใช้นญัญำมำรรฐำนท่่ก ำนนดโดยนมำคมรลำด
รรำนำรนน่ไ้ทยนรือบริษัทนลกัทรัพย์ เพื่อธุรกิจนลกัทรัพย์ จ ำกดั (มนำชน)  
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20.3    กำรด ำรงควำมเพ่ยงพอของเงินกองทนุ 

ในกรณ่ท่่บริษัทจดักำรไมานำมำรถด ำรงควำมเพ่ยงพอของเงินกองทนุรำมนยัข้อ 4 ของประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ร. วาำ
ด้วยนลกัเกณฑ์เก่่ยวกับกำรด ำรงควำมเพ่ยงพอของเงินกองทุนและกำรท ำประกันภยัควำมรับผิดของบริษัทจัดกำร 
บริษัทจัดกำรจะเปล่่ยนใน้บริษัทจัดกำรรำยอื่นเข้ำจัดกำรกองทุนรวมแทน ด้วยวิธ่ขอรับควำมเน็นชอบจำกน ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ร. นรือขอมริโดยเน่ยงข้ำงมำกของผล้ ถือนนาวยลงทนุซึ่งคิดรำมจ ำนวนนนาวยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งนนึ่ง
ของจ ำนวนนนาวยลงทนุท่่จ ำนนาำยได้แล้วทัง้นมดของกองทนุรวมภำยในนบิน้ำวนันบัแราวนัท่่บริษัทจดักำรรล้ นรืออำจรล้ ถึงกำร
ไมานำมำรถด ำรงควำมเพ่ยงพอของเงินกองทนุดงักลาำว ทัง้น่ ้นำกม่เนรจุ ำเป็นและนมควร บริษัทจดักำรอำจขอใน้น ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ร.พิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได้  โดยกำรคดัเลอืกบริษัทจดักำรรำยในมาจะค ำนึงถึงประโยชน์ของ
ผล้ ถือนนาวยลงทนุเป็นน ำคญั  และในกรณ่ท่่ม่คาำใช้จาำยเกิดขึน้จำกกำรเปล่ย่นบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะเป็นผล้ รับผิดชอบ
คาำใช้จาำยดงักลาำว นำกบริษัทจัดกำรไมานำมำรถด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำท่่ก ำนนด บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรเลิก
กองทนุรวมราอไป 
 
20.4     กำรก ำนนดเนรุเพิ่มเริมกรณ่ไมาขำยนรือไมารับซือ้คืนนนาวยลงทนุรำมค ำนัง่ซือ้ นรือค ำนัง่ขำยคืนนนาวยลงทุน 
นรือกำรนยดุรับค ำนัง่ซือ้ / ค ำนัง่ขำยคืนนนาวยลงทนุ  

เพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของผล้ถือนนาวยลงทุนทุกรำยใน้เทาำเท่ยมกัน บริษัทจัดกำรอำจไมาขำยนรือไมารับซือ้คืน
นนาวยลงทนุรำมค ำนัง่ซือ้ นรือค ำนัง่ขำยคืนนนาวยลงทนุ นรือนยดุรับค ำนัง่ซือ้ / ค ำนัง่ขำยคืนนนาวยลงทนุ นรือนยดุรับค ำนัง่
นบัเปล่ย่นนนาวยลงทนุ ในกรณ่ราอไปน่ ้ 

กรณ่ท่่บริษัทจดักำรอยลาระนวาำงกำรใช้นทิธิในกำรงดค ำนวณมลลคาำทรัพย์นนินทุธิของกองทนุอนัเนื่องมำจำก ไมานำมำรถค ำนวณ
มลลคาำทรัพย์นินของกองทนุได้อยาำงเป็นธรรมและนมเนรนุมผลรำมท่่ระบไุว้ในท้ำยข้อ 16 เง่ือนไขพิเศษ 1. “กำรนยดุค ำนวณ
และประกำศมลลคาำทรัพย์นนินทุธิ” 
 
20.5    เกณฑ์มำรรฐำนในกำรเปร่ยบเท่ยบผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุ 

รวัช่ว้ดั (benchmark) ท่่ใช้เปร่ยบเท่ยบกบัผลประกอบกำรของกองทนุน่ ้คือ ดชัน่มำรรฐำน ซึ่งค ำนวณจำกอรัรำดอกเบึย้
เงินฝำกประจ ำ 3 เดือน เฉล่่ยประเภทบคุคลธรรมดำวงเงิน 1 ล้ำนบำทของ 3 ธนำคำรในญา ได้แกา ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั 
(มนำชน) , ธนำคำรกนกิรไทย จ ำกดั (มนำชน) และธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มนำชน) 
 
20.6    บริษัทจดักำรอำจรับผลประโยชน์รอบแทนเพื่อกองทนุจำกบคุคลท่่เป็นผล้ใน้บริกำร อนัเนื่องมำจำกกำรใช้บริกำรของ
บคุคลดงักลาำวในกำรจดักำรกองทนุได้ แราร้องเป็นไปรำมนลกัเกณฑ์ดงัราอไปน่ ้

(1)   ผลประโยชน์รอบแทนท่่รับไว้นัน้ร้องเป็นทรัพย์นินท่่ม่มลลคาำในทำงเศรษฐกิจและร้องเก่่ยวกบับทบำทโดยรรงของ
ควำมเป็นกองทนุรำมกฎนมำยวาำด้วยนลกัทรัพย์และรลำดนลกัทรัพย์ และ 

(2)  ร้องไมาม่พฤริกรรมท่่แนดงใน้เน็นวาำบริษัทจัดกำรใช้บริกำรของบคุคลนัน้บาอยครัง้เกินควำมจ ำเป็นเพื่อใน้กองทุน
ได้รับประโยชน์จำกบคุคลดงักลาำว (churning) 

ในกำรจัดนรรผลประโยชน์รำมวรรคนนึ่งใน้แกากองทนุท่่อยลาภำยใร้กำรบรินำรจดักำรของบริษัทจัดกำร บริษัทร้องกระท ำ
ด้วยควำมเป็นธรรมและค ำนงึถึงลกัษณะและประเภทนลกัทรัพย์ท่่อำจม่ไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 
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20.7   ผล้นนใจนัง่ซือ้นนาวยลงทุน นรือผล้ ถือนนาวยลงทุนของกองทนุม่นน้ำท่่แจ้งกำรเปล่่ยนแปลงข้อมลลนรือข้อเท็จจริงใดๆ 
โดยเฉพำะข้อมลลท่่แนดงรนและแนดงนญัชำรใน้บริษัทจดักำร และ/นรือผล้นนบันนนุกำรขำยนรือรับซือ้คืน (ถ้ำม่)ทรำบ นำก
ม่กำรเปล่ย่นแปลงจำกท่่เคยแจ้งไว้ ทัง้น่ ้บริษัทจดักำร และ/นรือผล้นนบันนนุกำรขำยนรือรับซือ้คืน (ถ้ำม่) อำจพิจำรณำขอ
ข้อมลลนรือเอกนำรเพิ่มเริมทัง้กาอนและภำยนลงักำรลงทุนในกองทนุไปแล้ว  เพื่อใน้เป็นไปรำมกฎนมำยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นท่่เก่่ยวข้องนรือเพื่อใน้เป็นไปรำมแนวทำงปฏิบรัิ นรือกำรร่ควำม 
นรือกำรนัง่กำรของนนาวยงำนท่่ม่อ ำนำจรำมกฎนมำย 
 
20.8   บริษัทจดักำรขอนงวนนทิธิท่่จะริดราอนือ่นำร และจัดนางข้อมลล เอกนำร และรำยงำนราำงๆ ท่่เก่่ยวกบักองทนุกบัผล้ลงทนุ
ผาำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกน์เป็นนลกั เชาน จัดนางข้อมลลผาำนระบบเครือขาำยอินเทอร์เน็รของบริษัทจดักำร นรือกำรจดันาง
ข้อมลลทำงอิเล็กทรอนิกน์ (email) นรือจัดนางใน้ในรลปแบบข้อมลลทำงอิเล็กทรอนิกน์อื่น  เป็นร้น ดังนัน้ ผล้ ลงทุนจึงควร
รรวจนอบใน้แนาใจวาำได้รับข้อมลลเก่่ยวกบักองทนุครบถ้วนแล้ว นำกม่ข้อนงนยัใน้ริดราอท่่บริษัทจดักำร ทัง้น่ ้น ำนรับนนงันือ
รับรองนิทธิในนนาวยลงทุนท่่ได้รับผาำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกน์ และ/นรือวิธ่กำรอื่นใด ผล้ ถือนนาวยลงทุนนำมำรถใช้แทน
นนงันอืรับรองนทิธิในนนาวยลงทนุรำมปกริได้  
 

 
20.9   กองทุนน่ไ้มาได้จดทะเบ่ยน และจะไมาจดทะเบ่ยนภำยใร้กฎนมำยกำรลงทุนของบริษัทของประเทศนนรัฐอเมริกำ 
ค.ศ.1940 และรำมท่่แก้ไขเพิ่มเริม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) นรือกฎระเบ่ยบ
อื่นใดในลกัษณะเด่ยวกันของประเทศนนรัฐอเมริกำ เว้นแราจะก ำนนดไว้เป็นอยาำงอื่นในโครงกำร และนนาวยลงทุน ของ
กองทุนน่ไ้มาได้จดทะเบ่ยนภำยใร้กฎนมำยนลกัทรัพย์ของประเทศนนรัฐอเมริกำ ค .ศ. 1933 และรำมท่่แก้ไขเพิ่มเริม 
(United States Securities Act of 1933 (as amended)) นรือกฎระเบ่ยบอื่นใดในลกัษณะเด่ยวกันของประเทศ
นนรัฐอเมริกำ เว้นแราจะก ำนนดไว้เป็นอยาำงอื่นในโครงกำร  

ด้วยเนรดุงักลาำว บริษัทจดักำรจะไมาเนนอขำยนนาวยลงทนุในประเทศนนรัฐอเมริกำ ดินแดนของประเทศนนรัฐอเมริกำ นรือ
ท่่ประเทศนนรัฐอเมริกำครอบครอง รวมรลอดจนไมาเนนอขำยนนาวยลงทนุใน้กับคนนนรัฐอเมริกำ (“US Person”) รำม
ควำมนมำยท่่ก ำนนดไว้ใน Regulation S ซึ่งออกภำยใร้กฎนมำยนลกัทรัพย์ของประเทศนนรัฐอเมริกำ ค.ศ. 1933 (ซึ่ง
ควำมนมำยค ำวาำ “US Person” อำจม่กำรแก้ไขเพิ่มเริมเป็นครำวๆ) ไมาวาำทำงรรงและทำงอ้อม นอกจำกน่ ้ผล้ ถือนนาวยลงทนุไมา
อำจโอนนนาวยลงทนุใน้แกา US Person ดงันัน้ บริษัทจดักำรจะไมารับลงทะเบ่ยนกำรโอนนนาวยลงทนุ นำกกำรโอนนัน้เป็น
กำรโอนนรือจ ำนนาำยใน้แกา US Person 

ดงันัน้ ผล้ลงทุนนรือผล้ รับโอนนนาวยลงทุน (แล้วแรากรณ่) จะร้องแนดงรนในเวลำท่่จองซือ้นรือในเวลำลงทะเบ่ยนรับโอน
นนาวยลงทนุ (แล้วแรากรณ่) วาำรนมิใชา US Person และมิได้เปิดบญัช่ซือ้ขำยนนาวยลงทนุเพื่อนรือในนำมของ US Person  

ผล้ลงทุนนรือผล้ รับโอนนนาวยลงทุน (แล้วแรากรณ่) จัดนำข้อมลลเก่่ยวกับ US Person และควรปรึกษำกับนกักฎนมำยของ
รนวาำรนเข้ำลกัษณะเป็น US Person นรือไมา 
 
20.10   ข้อจ ำกดักำรถือนนาวยลงทนุ 

1.   ข้อจ ำกดักำรถือนนาวยลงทนุท่่บคุคลใดนรือกลุามบคุคลเด่ยวกนัใดจะถือได้ในแราละกองทนุรวมร้องไมาเกินนนึ่งในนำมของ
จ ำนวนนนาวยลงทนุท่่จ ำนนาำยได้แล้วทัง้นมดของกองทนุรวม 

2.    ข้อจ ำกดักำรถือนนาวยลงทนุรำมข้อ 1 ม่ข้อยกเว้นได้ในกรณ่ดงัราอไปน่ ้

(1)   กรณ่ยกเว้นใน้ถือนนาวยลงทนุได้โดยไมาจ ำกดันดันาวนน ำนรับผล้ ถือนนาวยลงทนุดงัราอไปน่ ้   
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(ก)   กองทนุบ ำเนน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 

(ข)   กองทนุประกนันงัคม 

(ค)   กองทนุกำรออมแนางชำริ 

(ง)   กองทนุบ ำเนน็จบ ำนำญแนางชำริ 

(จ)   กองทนุน ำรองเล่ย้งช่พ 

(ฉ)   กองทนุรวมเพื่อผล้ลงทนุทัว่ไป 

(ช)   กองทนุราำงประเทศท่่ม่ลกัษณะรำม (ก) ถึง (ฉ) 

(ซ)   กองทนุอื่นใดท่่ม่ลกัษณะท ำนองเด่ยวกบักองทนุรำม (ก) ถึง (ฉ) 

(ฌ)   นิริบคุคลท่่จดัรัง้ขึน้รำมกฎนมำยไทยนอกเนนือจำก (ก) ถึง (ฉ) ซึง่ไมาอยลาภำยใร้บงัคบัร้องเนย่ภำษ่เงินได้นิริบคุคล 
เชาน ธนำคำรออมนนิ รลำดนลกัทรัพย์แนางประเทศไทย มลลนิธิ นรือวดั เป็นร้น 

(ญ)   บคุคลอื่นท่่ได้รับกำรผาอนผนัจำกน ำนกังำนเมื่อม่เนรจุ ำเป็นและนมควร 
 
(2)   กรณ่ยกเว้นใน้โดยผาอนคลำยนดันาวนกำรถือนนาวยลงทนุ นรือเมื่อเป็นไปรำมเง่ือนไข ซึง่ได้แกากรณ่ดงัราอไปน่  ้

กรณ่ท่่ม่เนรจุ ำเป็นและนมควรอื่นใด ผล้ ถือนนาวยลงทนุอำจถือนนาวยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือนนาวยลงทนุรำมข้อ 1 ได้แรา
ไมาเกินร้อยละน้ำนบิของจ ำนวนนนาวยลงทนุท่่จ ำนนาำยได้แล้วทัง้นมด โดยได้รับกำรผาอนผนัจำกน ำนกังำน ทัง้น่ ้ในกำรผาอนผนั
ดงักลาำว ใน้น ำนกังำนพิจำรณำถึงประโยชน์โดยรวมของผล้ ถือนนาวยลงทนุของกองทนุรวมดงักลาำวเป็นน ำคญั 
 
3    เง่ือนไขเก่่ยวกบันทิธิของผล้ ถือนนาวยลงทนุกรณ่ท่ถื่อนนาวยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือนนาวยลงทนุ 

(1)   บริษัทจดักำรนรือนำยทะเบ่ยนผล้ ถือนนาวยลงทนุจะปฏิเนธกำรโอนนนาวยลงทนุ ในกรณ่ท่่กำรถือนนาวยลงทนุของบคุคลใด
นรือกลุามบคุคลเด่ยวกนัใดเกินข้อจ ำกดักำรถือนนาวยลงทนุ 
 
(2)   กำรจ ำกดันทิธิรับเงินปันผลของผล้ ถือนนาวยลงทนุท่่ม่นำระน ำคญัดงัราอไปน่ ้

(ก)   บคุคลใดนรือกลุามบคุคลเด่ยวกนัใดท่่ถือนนาวยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือนนาวยลงทนุ จะถลกจ ำกดันิทธิรับเงินปันผลใน
นาวนท่่ถือเกินนัน้ เว้นแราในกรณ่ดงัราอไปน่ ้

1.   กำรเกินนดันาวนกำรถือนนาวยลงทนุมิได้เกิดจำกกำรได้นนาวยลงทนุมำเพิ่มเริม 

2.   กำรเกินนดันาวนกำรถือนนาวยลงทนุเป็นกรณ่ข้อยกเว้นข้อจ ำกดักำรถือนนาวยลงทนุรำมข้อ 2 

(ข)   บริษัทจดักำรจะยกเงินปันผลนาวนท่่ถลกจ ำกดันทิธิรำม (ก) ใน้เป็นรำยได้ของแผานดิน  

(ค)   ในระนวาำงกำรด ำเนินกำรเพื่อยกเงินปันผลใน้เป็นรำยได้ของแผานดิน บริษัทจดักำรจะจดัท ำบญัช่และแยกเงินปันผล
นาวนดงักลาำวออกจำกทรัพย์นนิอื่นของกองทนุรวม โดยไมาน ำมำรวมค ำนวณเป็นมลลคาำทรัพย์นนิของกองทนุรวม 
 
(3)   กรณ่ท่่บุคคลใดนรือกลุามบุคคลเด่ยวกันใดถือนนาวยลงทุนเกินข้อจ ำกัดกำรถือนนาวยลงทุน บริษัทจัดกำรจะไมานับ
คะแนนเนย่งนาวนท่่เกินกวาำนนึง่ในนำมของจ ำนวนนนาวยลงทนุท่่จ ำนนาำยได้แล้วทัง้นมดของกองทนุรวม 
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บคุคลใดนรือกลุามบคุคลเด่ยวกนัใดจะถือนนาวยลงทนุได้ไมาเกินนนึง่ในนำมของจ ำนวนนนาวยลงทนุท่่จ ำนนาำยได้แล้วทัง้นมด
ของกองทนุรวม ยกเว้นในกรณ่เข้ำข้อยกเว้นรำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัรลำดทนุ  วาำด้วยเร่ืองนลกัเกณฑ์เก่่ยวกบั
ข้อจ ำกดักำรถือนนาวยลงทนุในกองทนุรวมและนน้ำท่่ของบริษัทจดักำร 
 
20.11 เพื่อใน้เป็นไปรำมพนัธะผลกพนัและกฎนมำยท่่ม่ผลบงัคบัใช้ราอกำรประกอบกิจกำรของบริษัทจดักำรนรือกลุามยลโอบ่ 
อำทิเชาน ข้อก ำนนดเก่่ยวกบั FATCA และกฎนมำยภำษ่ราำงประเทศในลกัษณะเด่ยวกนัรำมท่่ระบใุนข้อ 20.12 นรือในกรณ่
ท่่บริษัทจดักำรนรือกลุามยลโอบ่ม่ควำมประนงค์ก ำนนดนโยบำยนรือแนวกำรด ำเนินธุรกิจอนัเป็นผลนบืเนื่องจำกพนัธะผลกพนั
นรือกฎนมำยดังกลาำว บริษัทจัดกำรขอนงวนนิทธิในกำรก ำนนดเง่ือนไขน ำนรับกำรเปิดบัญช่และกำรท ำธุรกรรมรำม
นลกัเกณฑ์ และ/นรือนโยบำยของบริษัทจัดกำร และกลุามยลโอบ่รำมท่่เน็นนมควร โดยบริษัทจัดกำรจะเปิดเผยข้อมลลใน้
ผล้ลงทนุทรำบไว้ ณ ท่่ท ำกำรของบริษัทจดักำร 
 
20.12  ข้อก ำนนดเก่่ยวกบั FATCA และกฎนมำยภำษ่ราำงประเทศในลกัษณะเด่ยวกนั 
ในป่ พ.ศ. 2553 ประเทศนนรัฐอเมริกำได้ออกกฎนมำยท่่เร่ยกวาำ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งราอไปจะ
เร่ยกวาำ FATCA) โดยม่ผลบงัคบัใช้วนัท่่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎนมำยฉบบัดงักลาำวก ำนนดใน้นถำบนักำรเงินท่่ไมาใชา
นญัชำริอเมริกนันอกประเทศนนรัฐอเมริกำ (Foreign Financial Institution นรือ FFI) รำยงำนข้อมลลเก่่ยวกับบญัช่ของ
บคุคลท่่อยลาในบงัคบัร้องเน่ยภำษ่ใน้กบัประเทศนนรัฐอเมริกำ (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดำ/นิริบคุคล นญัชำริอเมริกนั ผล้ซึ่งม่
ถ่ินท่่อยลาถำวรในนนรัฐอเมริกำ และผล้ซึง่ม่ถ่ินท่่อยลาทำงภำษ่ในนนรัฐอเมริกำ) ซึง่เปิดนรือม่ไว้กบั FFI นัน้ นอกจำกน่ย้งัปรำกฎ
ด้วยวาำในปัจจุบันม่รัฐบำลในนลำยประเทศก ำลงัด ำเนินกำรออกกฎนมำยท่่ม่ข้อก ำนนดและนลกัเกณฑ์ในลกัษณะท่่
คล้ำยคลงึกบั FATCA (ซึง่ราอไปจะรวมเร่ยก FATCA และกฎนมำยดงักลาำววาำ “กฎนมำยราำงประเทศท่่เก่่ยวข้อง”) 

กองทนุรวมและบริษัทจดักำรถือวาำเป็น FFI รำมบทนิยำมของ FATCA ซึ่งถลกก ำนนดใน้ร้องเข้ำผลกพนัรนกบันนาวยงำน
นรรพำกรของประเทศนนรัฐอเมริกำโดยม่นน้ำท่่ร้องรำยงำนข้อมลลและธุรกรรมทำงกำรเงินของบคุคลนญัชำริอเมริกนัและ
บคุคลท่่ม่ลกัษณะรำมนลกัเกณฑ์ท่่ FATCA ก ำนนด นน้ำท่่ในกำรรรวจนอบข้อมลลลลกค้ำเพื่อนำควำมนมัพนัธ์ของลลกค้ำกบั
ประเทศนนรัฐอเมริกำ และรวมถึงนน้ำท่่ในกำรก ำนนดใน้ลลกค้ำบำงประเภทร้องจดัท ำเอกนำรยืนยนัรนรำมนลกัเกณฑ์ของ 
FATCA เป็นร้น 

ภำยใร้ข้อก ำนนดของ FATCA นำกกองทุนรวมใดไมาเข้ำผลกพันรนเพื่อปฏิบรัิรำมนลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลาำวคือ ม่
นถำนะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution นรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบท่่น ำคญัใน
นองกรณ่ คือ 

(1)    ร้องถลกนกัเงินในอรัรำ 30 % ของเงินท่่กองทนุรวมจะได้รับจำกรำยได้ ผลประโยชน์นรือเงินจำกกำรขำยทรัพย์นนิทำง
กำรเงินในประเทศนนรัฐอเมริกำ (เงินลงทนุทำงรรง) ซึ่งจะเร่ิมร้นรัง้แราวนัท่่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็นร้นไป และเงิน
ลงทุนทำงอ้อมในทรัพย์นินทำงกำรเงินของประเทศนนรัฐอเมริกำ (Pass-thru) ซึ่งอำจรวมถึงเงินฝำกและเงินลงทุนกับ
นถำบนักำรเงินอื่นๆ นอกประเทศนนรัฐอเมริกำ ซึง่จะเร่ิมร้นรัง้แราป่ พ.ศ. 2560 เป็นร้นไป โดย FATCA ก ำนนดใน้นถำบนั
กำรเงินของประเทศนนรัฐอเมริกำและ FFI ท่่เข้ำราวมผลกพนัรนรำมข้อก ำนนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนำคำรและนถำบนั
กำรเงินในประเทศไทย ผล้ รับฝำกทรัพย์นิน ผล้นนบันนนุกำรขำยและรับซือ้คืนนนาวยลงทนุ ) ม่นน้ำท่่ด ำเนินกำรนกัเงิน ณ ท่่
จาำยดงักลาำวกาอนช ำระใน้กบักองทนุรวมท่่เป็น NPFFI  

(2)    ธนำคำรและนถำบนักำรเงินทัง้ในประเทศไทยและราำงประเทศรวมทัง้ผล้ดลแลผลประโยชน์ ผล้ รับฝำกทรัพย์นิน  และ
ผล้นนบันนนุกำรขำยและรับซือ้คืนนนาวยลงทนุ ท่่เข้ำราวมผลกพนัรำมข้อก ำนนดของ FATCA อำจจะปฏิเนธนรือระงบักำรท ำ
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ธุรกรรมทำงกำรเงินนรือยรุิควำมนมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับกองทุนรวมนรือบริษัทจัดกำร ซึ่งอำจท ำใน้กองทนุรวมไมานำมำรถ
ด ำเนินกำรลงทนุราอไปได้ และ/นรือด ำเนินกำรลงทนุได้อยาำงไมาม่ประนทิธิภำพ รวมถึงอำจท ำใน้ผล้ ถือนนาวยลงทนุไมานำมำรถท ำ
รำยกำรผาำนทำงผล้นนบันนนุกำรขำยและรับซือ้คืนนนาวยลงทนุได้อ่กราอไป  

เพื่อมิใน้บริษัทจัดกำรและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในกำรด ำ เนินงำนรวมทัง้เพื่อเป็นกำรรักษำประโยชน์ของผล้ถือ
นนาวยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดกำรและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดกำร) จึงเข้ำผลกพันรนเพื่อปฏิบรัิรำมนลกัเกณฑ์และ
ข้อก ำนนดของกฎนมำยราำงประเทศท่่เก่่ยวข้อง  และเพื่อใน้บริษัทจัดกำรและกองทุนรวมนำมำรถปฏิบรัิรำมภำระผลกพัน
ภำยใร้ข้อก ำนนดและนลกัเกณฑ์ของกฎนมำยราำงประเทศท่่เก่่ยวข้องได้ บริษัทจัดกำรและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผล้ ท่่
เก่่ยวข้องกบักำรปฎิบรัิงำนของกองทนุ เชาน ผล้ดลแลผลประโยชน์ ผล้ รับฝำกทรัพย์นิน และผล้นนบันนนุกำรขำยและรับซือ้คืน
นนาวยลงทนุ) จึงขอนงวนนทิธิในกำรด ำเนินกำรดงัน่ ้

(1)     ร้องขอใน้ผล้ ถือนนาวยลงทุนท่่เข้ำขาำยเป็นพลเมืองของประเทศนนรัฐอเมริกำ (นรือเป็นบุคคลรำมท่่กฎนมำย
ราำงประเทศท่่เก่่ยวข้องก ำนนด) ใน้ค ำยินยอมบริษัทจดักำรและกองทนุและรวัแทนในกำรน ำนางข้อมลล (เชาน ช่ือ ท่่อยลา เลข
ประจ ำรวัผล้ เนย่ภำษ่ของนนรัฐอเมริกำ จ ำนวนและมลลคาำนนาวยลงทนุคงเนลอื จ ำนวนเงินคาำขำยคืนนนาวยลงทนุนรือเงินปัน
ผลท่่ได้รับ เป็นร้น)ท่่ม่อยลาในบัญช่ทัง้นมดของผล้ ถือนนาวยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดกำร ใน้กับนนาวยงำนของรัฐทัง้ในและ
ราำงประเทศ รำมข้อก ำนนดของกฎนมำยราำงประเทศท่่เก่่ยวข้อง 

(2)     ร้องขอใน้ผล้ ถือนนาวยลงทุนน ำนางข้อมลล เอกนำร และ/นรือค ำยินยอม เพิ่มเริม เพื่อยืนยันนรือพินลจน์ทรำบควำม
เก่่ยวข้องกบัประเทศนนรัฐอเมริกำ เชาน นนงันอืแนดงกำรเน่ยนิทธิในนญัชำริอเมริกนันรือกำรใน้ข้อมลลรำมนวัข้อท่่ก ำนนด
ไว้ในแบบฟอร์มของนนาวยงำนนรรพำกรของประเทศนนรัฐอเมริกำ นรือกำรแจ้งปรับปรุงข้อมลลเมื่อข้อมลลท่่เคยใน้ไว้ม่กำร
เปล่ย่นแปลง เป็นร้น รวมถึงน ำนางนลกัฐำนเพื่อยืนยนักำรเข้ำราวมใน FATCA นรือกฎนมำยราำงประเทศท่่เก่่ยวข้อง (ในกรณ่
ท่่เป็นลลกค้ำนถำบนักำรเงิน) ทัง้น่ ้เป็นไปรำมนลกัเกณฑ์และข้อก ำนนดของกฎนมำยดงักลาำว 

(3)     ด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อใน้นอดคล้องกบักฎนมำยราำงประเทศท่่เก่่ยวข้อง 

เพื่อเป็นกำรป้องกันและลดผลกระทบท่่จะเกิดราอกองทุนนรือผล้ถือนนาวยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใน้กองทุนนรือผล้ถือ
นนาวยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้นำกม่กำรด ำเนินกำรท่่นอดคล้องกบักฎนมำยราำงประเทศท่่เก่่ยวข้องข้ำงร้น ใน
กรณ่ท่่ผล้ถือนนาวยลงทุนปฏิเนธกำรด ำเนินกำรนรือไมาแนดงเจรนำรอบรับภำยในระยะเวลำท่่บริษัทจัดกำรก ำนนด 
บริษัทจัดกำรขอนงวนนิทธิในกำรด ำเนินกำรอยาำงใดอยาำงนนึ่งนรือนลำยอยาำงดังราอไปน่ร้ำมควำมจ ำเป็นและควำม
เนมำะนม โดยถือวาำผล้ถือนนาวยลงทุนดงักลาำวรับทรำบกำรด ำเนินกำรรำมท่่บริษัทจัดกำรแจ้งน่แ้ล้ว และ/นรือได้
ด ำเนินกำรรำมข้อรกลงท่่ได้ระบไุว้ในค ำขอเปิดบญัช่   

(1)   ไมารับค ำนัง่ซือ้/ นบัเปล่ย่น/ โอน นนาวยลงทนุของผล้ ถือนนาวยลงทนุดงักลาำว 

(2)   ระงบันรือนยดุใน้บริกำร และด ำเนินกำรคืนเงินลงทนุรำมมลลคาำนนาวยลงทนุใน้แกาผล้ ถือนนาวยลงทนุดงักลาำว 

(3) ด ำเนินกำรนกัเงิน ณ ท่่จาำยจำกรำยได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/นรือเงินท่่ช ำระคาำขำยคืนนนาวยลงทนุของผล้ ถือนนาวย
ลงทุนรำยนัน้ได้ เพื่อใน้นอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก ำนนดของกฎนมำยราำงประเทศท่่เก่่ยวข้อง ทัง้น่ ้ร้องไมาขัดกับ
กฎนมำยของประเทศไทย 

(4) ด ำเนินกำรอื่นใดอันเป็นกำรป้องกันนรือลดผลกระทบ นรือท ำใน้กองทุนนรือผล้ ถือนนาวยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ นำกม่กำรด ำเนินกำรท่่นอดคล้องกบักฎนมำยราำงประเทศท่่เก่่ยวข้องข้ำงร้น 

กำรด ำเนินกำรดงักลาำวถือเป็นควำมจ ำเป็น และเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพรำะเป็นกำรกระท ำเพื่อ
นลก่เล่ย่งมิใน้บริษัทจดักำรและกองทนุม่กำรด ำเนินกำรท่่ไมานอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎนมำยราำงประเทศท่่
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เก่่ยวข้องอนัจะท ำใน้กองทุนอำจร้องถลกนกั ณ ท่่จาำย นรือถลกปิดบญัช่ธนำคำรรำมท่่กลาำวแล้วข้ำงร้น ซึ่งในทำงปฏิบรัิ
บริษัทจดักำรจะเลือกด ำเนินกำรเฉพำะผล้ ถือนนาวยลงทนุท่่ เข้ำขาำยเป็นพลเมืองของประเทศนนรัฐอเมริกำ(นรือเป็นบคุคล
รำมท่่กฎนมำยราำงประเทศท่่เก่่ยวข้องก ำนนด)เทาำนัน้  

ทัง้น่ ้ในกรณ่ท่่กฎนมำยไทยม่กำรแก้ไขเพิ่มเริมข้อก ำนนดเพื่อรองรับกำรด ำเนินกำรรำมท่่บริษัทจัดกำรได้นงวนนิท ธิไว้
ข้ำงร้น บริษัทจดักำร(รวมถึงผล้ท่่เก่่ยวข้อง) จะด ำเนินกำรรำมข้อก ำนนดของกฎนมำยภำยในประเทศ โดยอำจน ำนางข้อมลล
ของผล้ ถือนนาวยลงทนุไปยงันนาวยงำน นรือด ำเนินกำรอื่นใดท่่รำชกำรก ำนนด โดยไมาจ ำเป็นร้องร้องขอราอผล้ ถือนนาวยลงทนุ 
 
21.  มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตัง้กองทุน
รวมเป็นการทั่วไป: 

ในกรณ่ท่่บริษัทจดักำรกองทนุรวมฝา ำฝืนนรือไมาปฏิบรัิรำมนลกัเกณฑ์เก่่ยวกบักำรอนมุรัิใน้จดัรัง้กองทนุรวมแบบเป็นกำร
ทัว่ไป และกำรฝา ำฝืนนรือกำรไมาปฏิบรัินัน้กาอใน้เกิดควำมเนย่นำยแกากองทนุรวมนรือผล้ลงทนุ บริษัทจดักำรจะแก้ไขเย่ยวยำ
ควำมเนย่นำยโดยไมาชกัช้ำ โดยในกรณ่ท่่เกิดข้อพิพำทระนวาำงบริษัทจดักำรกองทนุรวมและผล้ลงทนุ บริษัทจดักำรยินยอมใน้
น ำข้อพิพำทเข้ำนลากำรพิจำรณำของอนญุำโรรลุำกำร 
 
22.  ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจดักำรกองทนุรวมม่นน้ำท่่ปฏิบรัิรำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม ข้อผลกพนัระนวาำงผล้ ถือนนาวยลงทนุกบับริษัทจดักำร
กองทนุรวม และกฎนมำยวาำด้วยนลกัทรัพย์และรลำดนลกัทรัพย์ รลอดจนประกำศ กฎ และค ำนัง่ท่่ออกโดยอำศยัอ ำนำจ
แนางกฎนมำยดงักลาำว ทัง้น่ ้ในกรณ่ท่่ข้อก ำนนดในโครงกำรขดันรือแย้งกบันลกัเกณฑ์ในกฎนมำย ประกำศ กฎ นรือค ำนัง่
ดงักลาำว นำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมได้ด ำเนินกำรใน้เป็นไปรำมกฎนมำย ประกำศ กฎ นรือค ำนัง่นัน้ ใน้ถือวาำบริษัทจดักำร
กองทนุรวมได้ปฏิบรัิใน้เป็นไปรำมโครงกำรแล้ว 

บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะแรางรัง้ผล้ดลแลผลประโยชน์ของกองทนุรวมรำมท่่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม โดยผล้ดลแล
ผลประโยชน์ม่อ ำนำจลงนำมในข้อผลกพนัระนวาำงผล้ ถือนนาวยลงทุนและบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ทัง้น่ ้กำรลงนำมในข้อ
ผลกพนัของผล้ดลแลผลประโยชน์ท่่ได้รับกำรแรางรัง้โดยชอบ ใน้ถือวาำผลกพนัผล้ ถือนนาวยลงทนุทัง้ปวง 

กำรท่่ผล้ ถือนนาวยลงทุนได้แนดงควำมประนงค์ในกำรซือ้นรือลงทุนในนนาวยลงทุนของกองทุนรวมรำมโครงกำรจัดกำร
กองทุนรวมน่ ้ไมาวาำในทอดใด ๆ ใน้ถือวาำผล้ ถือนนาวยลงทุนดงักลาำวยอมรับท่่จะผลกพนัรำมข้อก ำนนดในโครงกำรจัดกำร
กองทนุรวมและข้อผลกพนัระนวาำงผล้ ถือนนาวยลงทนุและบริษัทจดักำรกองทนุรวม 

โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมท่่ผาำนกำรอนุมรัิจำกน ำนกังำน นรือผาำนกำรแก้ไขเพิ่มเริมรำมมำรรำ 129 แนางพระรำชบญัญัริ
นลกัทรัพย์และรลำดนลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่่แนบท้ำยข้อผลกพนัระนวาำงผล้ ถือนนาวยลงทนุกบับริษัทจดักำรกองทนุรวม ถือเป็น
นาวนนนึง่ของข้อผลกพนัระนวาำงผล้ ถือนนาวยลงทนุกบับริษัทจดักำรกองทนุรวม  
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