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ค าจ ากัดความ 
ในหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้เว้นแต่เนือ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื่น ค าจ ากดัความต่างๆ ให้มีความหมาย

ตามที่ได้ให้ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

โครงการ หมายถึง โครงการจดัการกองทนุเปิด ไทยดรากอน 

กองทุนรวม หมายถึง กองทนุเปิด ไทยดรากอน 

หน่วยลงทุน หมายถึง หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ไทยดรากอน 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  หมายถึง บคุคลที่บริษัทจดัการกองทนุรวมมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณีของกองทนุรวม 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ 
ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถึง บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์กรุงเทพ 

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

วันท าการ หมายถึง ทกุวนัและเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย 

วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน หมายถึง วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการก าหนดไว้ในรายละเอียด
โครงการ 

ค าเสนอซือ้ หมายถึง ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปที่ผู้ท าค าเสนอซือ้ต้อง
ปฏิบตัิตามประกาศวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้า
ถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ หารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการท่ีค านวณ 

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุ บวกคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุ หกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
(ถ้าม)ี
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แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง
โดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แต่วนัที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องจนถึง
ปัจจบุนั 

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ
ไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา 
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่ม
หรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจ ากดัที่ตลาดหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจ ากดันัน้ 

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพ
ก าหนดเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม 

กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  บริษัทที่มี
หลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จ ากดั 

สถาบันการเงนิตามกฎหมายไทย หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถาบนั
การเงิน 

สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่ก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนญุาตและ 
จดทะเบยีนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อท าการสง่เสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทท่ีเก่ียวกบัการ
จดัการลงทนุ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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โครงการจดัการ 

กองทุนเปิด ไทยดรากอน   

ชื่อบริษัทจัดการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

ที่อยู่บริษัทจัดการ ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
 

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

1.1 ช่ือโครงการภาษาไทย              :   กองทนุเปิด ไทยดรากอน  

1.2 ช่ือโครงการภาษาองักฤษ :   Thai Dragon Fund     

1.3 ช่ือยอ่ :   TDF 

1.4 ประเภทโครงการ :   โครงการเปิด 

การระดมทนุ :   ผู้ลงทนุในประเทศ 

1.5 อายโุครงการ :   ไมก่ าหนด 

1.6 ลกัษณะโครงการ :   กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 

 
2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภทราคาของหน่วย ลงทุนที่ 
เสนอขาย     

2.1 จ านวนเงินทนุจดทะเบียนของโครงการ :   5,000 ล้านบาท  

2.2 มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย :   10 บาท  

2.3 จ านวนหนว่ยลงทนุ :   500,000,000 หนว่ย 

2.4 ประเภทหนว่ยลงทนุ :   ระบช่ืุอผู้ ถือ  

2.5 ราคาของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก :   10 บาท  

2.6 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก :   20,000 บาท 

2.7 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป :   10,000 บาท 

2.8 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน :   ไมก่ าหนด 

จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน :   1,000 หนว่ย 

2.9 มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า :   ไมก่ าหนด 

จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า :   ไมก่ าหนด 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภทและอัตราส่วนของ
ในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน 

3.1 วตัถปุระสงค์ของโครงการ   

โครงการมีวตัถปุระสงค์เพื่อระดมเงินออมและเงินลงทนุจากสถาบนัการเงินทัง้ใน และนอกประเทศเป็นหลกั และจากประชาชน
ทัว่ไปเป็นกลุม่เป้าหมายรอง โดยจะน าเงินไปลงทนุในหลกัทรัพย์ และตราสารทางการเงินตลอดจนเคร่ืองมือทางการเงินต่างๆ 
ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยเน้นท่ีความมัน่คงและเสถียรภาพของการลงทนุควบคูไ่ปกบัการมุง่หวงัมลูค่าเพิ่มจากดอกเบีย้ 
เงินปันผลและก าไรจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ โดยจะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารกองทุนเปิด
ภายใต้ความเหมาะสมระหว่างผลตอบแทนที่สงูสม ่าเสมอ  และความมัน่คงจากการลงทนุ ในการลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างๆ 
กองทนุรวมอาจรับจ านองอสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกัประกนัการลงทนุได้ โครงการจะจดัสรรผลตอบแทนที่ได้จากการลงทนุให้แก่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในรูปของเงินปันผล ไม่เกินปีละ 2 ครัง้ โดยจะพิจารณาจ่ายไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของรายได้จากการลงทนุ
สทุธิ บวกก าไรหรือขาดทนุสทุธิที่เกิดขึน้จริงทัง้สิน้ในแต่ละงวดบญัชีที่จะจ่ายเงินปันผล  หรืออาจพิจารณาจ่ายจากก าไรสะสม 
โดยไม่รวมก าไรหรือขาดทุนสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง เมื่อกองทนุเปิดมีก าไรสะสมจนถึงงวดบญัชีที่จ่ายเงินปันผล ทัง้นีต้ามที่
บริษัทจดัการเห็นสมควร  

3.2 ประเภทกองทนุรวม :  กองทนุรวมทัว่ไป 

3.3 นโยบายการลงทนุ : ตราสารแหง่ทนุ 

เป็นกองทนุรวมที่ลงทนุในตราสารแหง่ทนุ ซึง่มีนโยบายหลกัดงันี ้

1.  ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ 
กองทนุรวม  

2.  เงินทนุสว่นที่เหลือจากการลงทนุตามที่ระบไุว้ในข้อ 1. จะน าไปลงทนุในตราสารทางการเงิน และ/หรือตราสารแห่งหนี ้
ต่างๆ โดยจะมุ่งเน้นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสงู และในขณะเดียวกันก็ค านึงถึงความมัน่คงของสถาบนัที่ออกตราสาร 
เป็นหลกั ทัง้นีเ้พื่อให้โครงการมีรายได้ที่สงูสม ่าเสมอ และมีความมัน่คงจากการลงทนุ  ทัง้นีจ้ะไม่ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้า (Derivatives) ตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และตราสารหรือ
หลกัทรัพย์ที่เสนอขายในตา่งประเทศ 

บริษัทจดัการจะจดัท ารายงานการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่ทนุเฉลีย่ในรอบระยะเวลาสามเดือน หกเดือน เก้าเดือน และ
สบิสองเดือนของรอบปีบญัชีตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด พร้อมทัง้แสดงเหตผุลในกรณีที่ไม่
สามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดตามข้อ 1 และรายงานให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสบิห้าวนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้รอบระยะเวลาดงักลา่ว เพือ่ให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เปิดเผยข้อมลูแก่ผู้ลงทนุทัว่ไป  

อย่างไรก็ตามอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุที่ก าหนดไว้ในโครงการได้ด้วยเหตุที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่มีนัยส าคัญต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์ , ภาวะสงคราม, การประกาศ
นโยบายหรือมาตรการของทางราชการหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอนัอาจสง่ผลโดยตรง และ/หรือโดยอ้อมต่อภาวะการลงทนุใน
ตลาดหลกัทรัพย์ และการที่ราคาหลกัทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวนัสิน้รอบปีบญัชี เป็นเหตุให้บริษัทจดัการไม่
สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิน้ปีบญัชี โดยบริษัทจัดการจะรายงานการที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสดัส่วนการ
ลงทนุท่ีก าหนดไว้ในโครงการตามประกาศให้แก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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3.4 ลกัษณะพิเศษ  :  ไมม่ี 

3.5 การลงทนุในตา่งประเทศ : ไมม่ี  

3.6 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุ 

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี ้เว้นแต่
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภท
หรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

3.6.1 ตราสารแห่งทนุในประเทศ ได้แก่ ตราสาร หรือสญัญา ที่เสนอขายในประเทศ หรือผู้ออกหรือคู่สญัญาเป็นนิติบุคคลที่
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี ้

(1) หุ้น 

(2) หน่วยลงทุนหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุนหรือของกองทุนรวมอื่นที่มี
นโยบายการลงทนุในตราสารแหง่ทนุ เช่น กองทนุรวมผสม เป็นต้น 

(3) ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นหรือใบส าคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุที่โอนสิทธิได้ โดยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การลงทนุในตราสารดงักลา่วต้องเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management)  

(ข) บริษัทจดัการต้องด าเนินการให้มีการกนัหรือแยกทรัพย์สินของกองทนุที่มีคณุภาพซึ่งมีสภาพคลอ่งในจ านวนที่เพียงพอ
ตอ่มลูคา่การใช้สทิธิตามตราสารดงักลา่ว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารนัน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์
ที่ส านกังานก าหนด 

(4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ที่มีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ  
ซือ้หุ้น   

(5) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นหลกัทรัพย์ตาม (1)(2)(3) หรือ (4) ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

3.6.2 ตราสารแหง่หนี ้ในประเทศ ได้แก่  

(1) ตราสารแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ 

(1.1) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั 

(1.2) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่บริษัทหลกัทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์เป็นผู้ออก 
ซึง่ก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

(1.3) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือดงัตอ่ไปนี ้

(ก) อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือของ 
ผู้ออกตราสารต้องเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ได้มาจากการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้วย หรือ 
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(ข) อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนัอยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) 
ทัง้นี ้โดยการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือภายใต้ช่ือ Standard & Poor’s หรือ Moody’s หรือ 
Fitch หรือสถาบนัอื่นที่ส านกังานก าหนดเพิ่มเติม 

(2) ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่ 

(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่ 

(ก) ตัว๋เงินคลงั 

(ข) พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(ค) พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นกู้  ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทนุเพื่อการ
ฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ค า้ประกนั 

(2.2)  ตราสารท่ีเปลีย่นมือได้ ซึง่หมายถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที่ไมร่วมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้
อนุพนัธ์ ที่ส านักงานอนุญาตให้เสนอขายในลกัษณะทั่วไปหรือในลกัษณะจ ากัด หรือที่ออกภายใต้ข้อผูกพันที่ก าหนดและ
อนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรือที่นิติบคุคลที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก หรือที่เป็นหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งผู้ออก
หลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหมน่ัน้ทัง้หมดต่อผู้ ถือหุ้นโดยได้รับช าระราคาเต็มมลูค่าที่เสนอขายจากผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้
ตราสารท่ีเปลีย่นมือได้ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(2.2.1) เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  

(2.2.2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยก าหนด หรือมีผู้แสดงตนตอ่บคุคลทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอราคา
ซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจ านวนและวิธีการท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย
ก าหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่ส าเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ และ 

(2.2.3) เป็นตราสารที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้  

(ก) ในกรณีที่เป็นตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตราสารดงักลา่วต้องเป็นตราสารที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสารหรือของ
ผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดงักลา่วเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ตา่งประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เทา่นัน้ 

(ข) ในกรณีที่ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัที่
สามารถลงทนุได้ (investment grade)  

(ค) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หากตราสารดงักล่าวไม่มีี

อนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) ตราสารนัน้ต้อง
มีบริษัทจดัการไมต่ ่ากวา่สามรายเป็นผู้ซือ้ตราสารดงักลา่วเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ 

(2.3) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลกัทรัพย์อ้างอิ งเป็นพนัธบตัร หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้
อนพุนัธ์   

(2.4) ตัว๋แลกเงิน ตั๋วสญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นกู้  ที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ ออกเป็น  
นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลา่วไมร่วมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์ 
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(2.5) หน่วยลงทุนหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้หรือของกองทุนรวมอื่นที่มี
นโยบายการลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ส านกังานก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น 
กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น 

(2.6) ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(2.7) ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแหง่หนีต้าม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) หรือ (2.5) 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ในกรณีที่ตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.6.2 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้องอยู่ใน
รูปอตัราดอกเบีย้คงที่หรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้ 

การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือค า้ประกนัของบคุคลที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.6.2 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จ านวน 
สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้โดยไม่มีข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากัดความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือค า้ประกันต้นเงินและ
ดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข   

3.6.3 ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ได้แก่  

(1)  หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศซึง่ต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขในท้ายข้อ 3.6.2 (1) และ (2) ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทนุ
ลงทุนในหุ้นกู้ แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครัง้แรก หุ้นกู้ แปลงสภาพนัน้ต้องเป็นหุ้นกู้ แปลงสภาพที่มีอันดับความ
น่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีบริษัทจดัการไม่ต ่ากว่าสามราย
เป็นผู้ซือ้ตราสารดงักลา่วเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ  

ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึง่มีการค า้ประกนั การค า้ประกนัดงักลา่วต้องเป็นการค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็ม
จ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 

(2)  หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในตา่งประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย      

3.6.4 เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย  

3.6.5 ทรัพย์สนิอื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบั 3.6.1 – 3.6.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน 

3.7. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม ตามที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดงัต่อไปนี ้ในกรณีที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลีย่นแปลงอตัราสว่นการลงทนุ บริษัทจดัการจะลงทนุให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 

3.7.1 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐไทย เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม โดยไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

3.7.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ดังต่อไปนี ้ซึ่ง
ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั  
ผู้ค า้ประกนั หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมูลค่ารวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะธนาคาร หรือ บริษัท
เงินทนุรายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

(1) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ 
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(2) ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ 

(3) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 

การค านวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นบัมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดงัต่อไปนี ้ซึ่งธนาคารหรือบริษัทเงินทุน  
รายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคู่สญัญา ซึ่งกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวม ใน
อัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์นัน้เป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ ให้นับทรัพย์สินที่ธนาคาร
ตา่งประเทศดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว  

(1) ทรัพย์สนิตามข้อ 3.7.3 (1)(2) 

(2)   ทรัพย์สนิตามข้อ 3.7.4 (1) 

ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทุน มิให้นบัมูลค่าของ  
เงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 

3.7.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงัต่อไปนี ้ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั  
ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง 
ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

(1) ตราสารแห่งทุนในประเทศ ที่บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคู่สญัญา ทัง้นี ้ไม่ รวมถึงตราสารแห่งทุนของบริษัท 
จดทะเบียนที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการให้เหตแุหง่การเพิกถอนหมดไป 

(2) หุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์สัง่รับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้น
ดงักลา่วอยู่ระหว่างการด าเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับ 
หุ้นสามญั หรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

(3) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ทัง้นี ้เฉพาะที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade)    

(4) ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ทัง้นี ้เฉพาะที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 

ตราสารแหง่ทนุตาม (1) และตราสารแหง่หนีต้าม (3) มิให้หมายความรวมถึงหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่ถกูจดัให้เป็นตราสาร
แหง่ทนุหรือถกูจดัให้ตราสารแหง่หนีต้ามส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดตามข้อ 3.6.1 (2) หรือตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 
3.6.2 (2.5) 

การค านวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินตามข้อ 3.7.4 (1) ที่บุคคลรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย  
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นดงักลา่วด้วย  

3.7.4 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 เพื่อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้

(1) การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลา่วซึ่งบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือ
คูส่ญัญา ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคู่สญัญา
รายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

(2) การลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตาม (1) เมื่อค านวณรวมทกุบคุคลที่เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   
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3.7.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ ออก ผู้ สั่งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลัง  
ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ของกลุม่กิจการนัน้ไมเ่กินอตัราอยา่งใดอย่าง
หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1)  ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2)  อตัราที่ค านวณได้จากน า้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนัน้ ทัง้นี ้ตัวชีว้ัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 

3.7.6 การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุ  
หากทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการค านวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้  บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมี
ไว้ซึง่ทรัพย์สนินัน้โดย มีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินผลรวมของน า้หนกั
ของทรัพย์สนิดงักลา่วในตวัชีว้ดัและร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุทัง้นี ้แทนอตัราสว่นท่ีก าหนดไว้ในข้อ 3.7.2 
ข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 แล้วแตก่รณี 

3.7.7 ให้บริษัทจดัการพิจารณาความเป็นกลุม่กิจการตามข้อ 3.7.5 และข้อ 3.7.6 ตามงบการเงินรวมที่มีการจดัท า และเปิดเผย
ลา่สดุ เว้นแตใ่นกรณีที่ไมม่ีการจดัท างบการเงินรวมให้พิจารณาตามสดัสว่นการถือหุ้นที่ปรากฎในบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นลา่สดุที่
สง่ตอ่กระทรวงพาณิชย์ทัง้นี ้ข้อ 3.7.5 ข้อ 3.7.6 และข้อ 3.7.7 จะมีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 

3.7.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมลงทนุหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญา 
ใช้เงิน ที่ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่
อยูอ่าศยั หรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้ออกหรือคู่สญัญา เป็นจ านวนที่มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยในรอบปี
บญัชีไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

อตัราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่มีการก าหนดอายุโครงการตัง้แต่หนึ่งปีขึน้ไป ทัง้นี ้เฉพาะใน
ระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบก าหนดอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม  

ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแห่งหนีท้ี่มีลกัษณะคล้ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอตัราส่วนที่ก าหนดตาม 
วรรคหนึง่ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลา่วให้มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้ให้ค านวณอตัราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สนิดงักลา่วโดยเฉลีย่ตัง้แตว่นัแรกของรอบปีบญัชีนัน้จนถึงวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว  

เมื่อบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบตัิตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายใน
วนัท าการถดัจากวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่รวมโดยเฉลีย่ไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม เพื่อให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบตัิดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทต้องด าเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
แจ้งให้ส านกังานทราบภายในห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทด้วย  

หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถปฏิบตัิตามวรรคสามได้ ส านกังานอาจสัง่ให้บริษัทเลกิกองทนุรวมนัน้ 

3.7.9 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปัญหาความผันผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบปีบญัชีใด บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจขอผอ่นผนัตอ่ส านกังานเพื่อ
ไม่ต้องน าการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที่เกิดความผนัผวน
ดงักลา่วมารวมค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.8 ได้ส าหรับรอบปีบญัชีนัน้ 



 

กองทนุเปิด ไทยดรากอน                                                                                                            10 

3.7.10 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทุนเพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ้ทัง้นี ้การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ 

(1) ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่ บริษัทจดัการอื่นเป็น
ผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบ
ด าเนินการ  

(2)   ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่ บริษัทจัดการอื่นเป็น
ผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

3.7.11  บริษัทจดัการอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 25 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้การค านวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการค านวณโดยใช้มลูค่าหลกัทรัพย์ที่
ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พงึได้รับจนถึงวนัท่ีค านวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว 

ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้าท าธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วนที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง หาก
ตอ่มาธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยมิได้เกิดจากการท าธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะ
ยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ให้บริษัทจดัการจดัท ารายงานโดยระบวุนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงาน
ดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัที่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นั น้มีมลูค่า
เกินอตัราสว่นท่ีก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงานดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานสามารถตรวจสอบได้   

3.7.12  ให้บริษัทจดัการค านวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย 
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้ นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีของใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นบัมลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สทิธิดงักลา่ว รวมในอตัราสว่นส าหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่วทัง้หมดในข้อ 3.10 โดยถือเสมือนหนึง่วา่กองทนุได้ลงทนุหรือมี
ไว้ซึ่งหลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจไม่นบัมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์
อ้างอิงไทยรวมในอตัราสว่นท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญาที่ก าหนดตามข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 และ ข้อ 3.7.4 ก็ได้ 

มลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงที่น ามาค านวณรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ให้มีมลูคา่เทา่กบัมลูคา่ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์
ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยที่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 

(2) ในกรณีของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุที่โอนสิทธิได้ ให้บริษัทจดัการค านวณ
อตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้

(ก) นบัมลูคา่ที่ผู้ออกตราสารดงักลา่วมีหน้าที่ต้องช าระตามตราสารนัน้ รวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่ว 
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(ข) นบัมลูคา่ของหุ้นท่ีรองรับรวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึง่วา่กองทนุลงทนุในหุ้นที่รองรับนัน้
โดยตรง ทัง้นี ้มลูค่าของหุ้นที่รองรับให้ใช้มลูค่าตามราคาตลาดของหุ้นนัน้ซึ่งคณูกบัค่าเดลต้าของใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แสดงสทิธิดงักลา่ว แล้วแตก่รณี 

(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะค านวณอตัราสว่นการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งการให้ยืมหลกัทรัพย์
โดยให้นบัมลูค่าทรัพย์สินที่ให้ยืมรวมในอตัราสว่นส าหรับหลกัทรัพย์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 และ ข้อ 3.7.4 โดยถือ
เสมือนหนึ่งว่ากองทนุยงัคงมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์นัน้อยู่ ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจไม่นบัรวมในอตัราสว่นที่ค านวณตามคู่สญัญาที่
ก าหนดตามข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 และ ข้อ 3.7.4 ก็ได้ 

3.7.13 ในการค านวณอตัราส่วนตามข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4(1) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
รวมทัง้เง่ือนไขตามข้อ 3.7.14 ด้วย    

(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดงักลา่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั บริษัทจดัการจะค านวณอตัราสว่นที่ผู้ออก
ทรัพย์สนิหรือผู้ที่เป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว หรือค านวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั แล้วแตก่รณี ก็ได้  

(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั บริษัทจัดการจะเลือก
ค านวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 

3.7.14 การค านวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนัตามข้อ 3.7.13 จะท าได้ตอ่เมื่อบคุคลดงักลา่ว
ได้ท าการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้โดยไม่มีข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากัดความ  
รับผิดของผู้สลกัหลงั  หรือค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 

3.7.15 ในกรณีที่กองทนุมีสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทใดตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่กองทนุถืออยู่ (rights issue) หาก
การใช้สิทธินัน้จะเป็นเหตใุห้กองทนุลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทดงักลา่วมีมลูค่าเกินอตัราสว่นที่ก าหนดในข้างต้นนี ้
บริษัทจดัการอาจซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามอตัราสว่นที่เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว ทัง้นี ้เฉพาะ
ภายในช่วงระยะเวลาสามสบิวนันบัแตว่นัแรกที่ผู้ ถือหุ้นหมดสทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้ 

3.7.16 ในกรณีที่ตราสารแห่งทนุ ตราสารแห่งหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ในขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นที่ก าหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งทนุ ตราสารแห่งหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ
นัน้ มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่ว โดยเหตดุงัตอ่ไปนี ้ให้บริษัทด าเนินการแก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไปตามที่ก าหนดภายใน 30 วนั
นบัแตว่นัท่ีมีการประกาศให้ทราบถึงเหตดุงักลา่ว เว้นแตใ่นกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรโดยได้รับผอ่นผนัจากส านกังาน  

(1) ตราสารแหง่ทนุนัน้ๆ ในเวลาตอ่มาเป็นตราสารแหง่ทนุของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวา่งแก้ไขการด าเนินการให้เหตแุห่ง
การเพิกถอนหมดไป หรือถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน   

(2) ตราสารแหง่หนีห้รือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุถกูปรับลดอนัดบัความนา่เช่ือถือ   

3.7.17 ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นที่ก าหนดใน
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน
ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  

ให้บริษัทจดัการจดัท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัท่ีทรัพย์สินนัน้
มีมูลค่าเกินอตัราส่วนการลงทนุที่ก าหนดพร้อมสาเหตุ และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบ
ภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก าหนด พร้อมทัง้จัดท าส าเนารายงานดังกล่าวไว้ที่  
บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานสามารถตรวจสอบได้   
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3.7.18  ในกรณีที่การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการเกินกว่า ร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศที่ สน. 24/2552 เร่ือง การลงทนุและการมีไว้เพื่อ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุ ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552 ดงันีค้ือ  

(1) ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศที่ก าหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นได้ 

(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจ านวนที่เกินอตัราสว่นการลงทุนดงักล่าว เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรโดย
ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน และ 

(3) กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่ว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจดุที่ต้องท าค าเสนอซือ้ บริษัทจดัการต้องด าเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้นการท าค าเสนอซือ้โดยการ
ลดสดัสว่นการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจควบคมุ หรือยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ทัง้นี ้การลด
สดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทนุได้มาจากการ
รับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 

3.7.19  ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นที่ก าหนดใน
ข้างต้น  หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไมเ่ข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.8 ข้อ 3.7.11 ข้อ 3.7.15 ข้อ 3.7.16 ข้อ 3.7.17 
และ ข้อ 3.7.18 และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สนิมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ให้บริษัทจดัการจดัท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัท่ีทรัพย์สินนัน้
มีมลูค่าเกินอตัราสว่นที่ก าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายใน
สามวนัท าการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นที่ก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงานดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการ
เพื่อให้ส านกังานสามารถตรวจสอบได้ 

3.7.20  ข้อจ ากดัการลงทนุข้างต้นจะไมน่ ามาบงัคบัใช้ในกรณีที่ปรากฏเหตตุามหวัข้อ “การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม” 
และบริษัทจดัการต้องด าเนินการเพื่อเลกิกองทนุตามหวัข้อ “การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อเลกิกองทนุรวม” 
 
4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : จ่าย 

บริษัทจดัการมีนโยบายที่จะจดัสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครัง้ โดยจะพิจารณาจ่าย
ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของรายได้จากการลงทนุสทุธิ บวกก าไรหรือขาดทนุสทุธิที่เกิดขึน้จริงทัง้สิน้ในแต่ละงวดบญัชีที่จะจ่ายเงิน
ปันผล หรืออาจพิจารณาจ่ายจากก าไรสะสม โดยไม่รวมก าไรหรือขาดทนุสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงเมื่อกองทนุเปิดมีก าไรสะสม
จนถึงงวดบญัชีที่จ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วต้องไมท่ าให้กองทนุรวมมีผลขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้ในงวดบญัชีที่
มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ ทัง้นีต้ามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 
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5. การรับช าระหนีเ้พื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สนิอื่น  

หากมีการผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไม่สามารถ
ช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทนุรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้าม
สทิธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้ดงันี ้

5.1 กรณีที่บริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  

5.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์  ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีช่ืออยู่ในทะเบียน 
ผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ วนัที่บริษัทจัดการได้บนัทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิ 
จากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้ 

5.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะไมน่ าทรัพย์สนิดงักลา่วและเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จาก
การรับช าระหนีม้ารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม และจะจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีใ้นโอกาส
แรกที่สามารถกระท าได้โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั เว้นแต่กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงินได้
สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีต้กลงรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักลา่วแทนเงิน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 

ในระหว่างที่บริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี  ้ บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนินัน้ได้ และในกรณีที่มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินส ารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่
ได้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้ 

5.1.3 เมื่อมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้  บริษัทจดัการจะเฉลี่ยเงินได้สทุธิ
จากทรัพย์สนิที่ได้จากการรับช าระหนีค้ืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่
มีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการเฉลี่ยเงินคืนไปยงัส านกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการ
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่บริษัทจดัการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉลี่ย 
เงินคืนเป็นอยา่งอื่น 

5.1.4 เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว  ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับช าระหนีต้าม 
ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนโุลม 

5.2  กรณีที่บริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ 

5.2.1 ก่อนการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลกัประกันในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยมติเสยีงข้างมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตผุล
วา่ในขณะนัน้การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมากกวา่การถือหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่หนี ้
หรือสทิธิเรียกร้องนัน้ 

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะระบรุายละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สินที่กองทนุรวม
จะได้จากการรับช าระหนี ้มลูคา่ของทรัพย์สนิ ประมาณการคา่ใช้จ่ายพร้อมเหตผุลและความจ าเป็นในการรับช าระหนี ้

5.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะน าทรัพย์สินดงักลา่วมารวมค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพื่อใช้ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์และ
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วิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบั
ทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้  บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลา่วต่อไป
เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้ 

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทนุรวมไม่สามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้  บริษัทจดัการจะจ าหน่ายทรัพย์สินดงักลา่วใน
โอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั  และในระหว่างที่บริษัทจัดการยงัไม่
สามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว   

ในกรณีที่มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

5.3  ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจัดการ
กองทนุรวมจะด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสาร
หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องจะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับช าระหนีก็้
ได้ ทัง้นี ้ในการด าเนินการดงักลา่ว บริษัทไมต้่องน าตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุรวม  
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม   

ในการเฉลีย่เงินคืนแตล่ะครัง้ตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับ
ช าระหนีไ้มคุ่้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายในการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วไปรวมจ่าย
ในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะคุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายก็ได้  ทัง้นี ้หากได้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้
จากการรับช าระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว และปรากฏวา่เงินได้สทุธินัน้ไมคุ่้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายในการเฉลีย่เงินคืน  บริษัทจดัการอาจ
น าเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมก็ได้ 
 
6. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของ 
กองทุนรวม 

6.1   ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานเลขท่ี  90 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศพัท์ 0-2724-5265 โทรสาร 0-2724-5277     

6.2   เง่ือนไขการเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์ 

บริษัทจดัการอาจมีการเปลี่ยนแปลงและแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่ได้ หากสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุ
เปิดที่ท าไว้สิน้ผลลงด้วยเหตดุงันี ้

(1) ตามระยะเวลา และ/หรือเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุเปิด 

(2) เมื่อคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 
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(3) ในกรณีที่คูส่ญัญาฝ่ายใดไมป่ฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้ตกลงไว้อนัเป็นสาระส าคญัของสญัญานี ้คูส่ญัญาอีก
ฝ่ายหนึง่อาจบอกเลกิสญัญาได้โดยบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกว่า 30 วนั 

(4) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทุนเปิดหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมายอื่นใด อนัจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์มากเกินกว่า
ภาระหน้าที่ท่ีคาดหมายไว้ตามสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไมป่ระสงค์จะรับหน้าที่ดงักลา่ว ผู้ดแูล
ผลประโยชน์มีสทิธิบอกเลกิสญัญานีไ้ด้โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
90 วนั 

 (5) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้สิน้ของกองทนุเปิด 
เรียกร้องให้มีการเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(6) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคุณสมบตัิ บริษัทจดัการจะด าเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถกูต้อง
ภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่บริษัทจดัการตรวจพบเองหรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการ นบัตัง้แตว่นัถดั
จากวนัท่ีได้แก้ไขเสร็จสิน้ 

ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถกูต้องภายในเวลาที่ก าหนด  ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะขออนญุาตเปลี่ยนตวั
ผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ครบก าหนดเวลาให้แก้ไขและ
เมื่อได้รับอนญุาตแล้ว บริษัทจดัการจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมแ่ทนโดยพลนั 

ในกรณีที่มีเหตตุ้องเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดและแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อื่นแทนไม่ว่าเพราะเหตใุด ให้
กระท าได้ตอ่เมื่อบริษัทจดัการได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 

6.3 สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานเลขท่ี  90 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศพัท์ 0-2724-5265 โทรสาร 0-2724-5277     

และที่บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
7.  ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญช ี

นายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกลุ หรือนายประวิทย์  วิวรรณธนานตุร์ หรือนายบรรจง  พิชญประสาธน์  
หรือนายเทอดทอง  เทพมงักร หรือนายอุดม  ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนชุ  แซ่แต้ หรือนายอนุสรณ์  เกียรติกังวาฬไกล 
หรือนางขวญัใจ เกียรติกงัวาฬไกล หรือนายไกรสทิธ์ิ  ศิลปมงคลกลุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) : 
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ  
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 
100/72 ชัน้ท่ี 22 อาคารวอ่งวานิช บี ห้องเลขที่ 100/2 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
โทรศพัท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110 
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หรือ นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือ นายเทอดทอง เทพมงักร หรือ นางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้  
หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ หรือ นายไกรสทิธ์ิ  ศิลปมงคลกลุ  หรือ นายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ 
บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

หรือ นายอนสุรณ์  เกียรติกงัวาฬไกล หรือนางขวญัใจ เกียรติกงัวาฬไกล 
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 
47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ  10120 
โทรศพัท์ 02-294-8504  โทรสาร 02-294-2345 

หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
8. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

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

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ  ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
9. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจ าหน่าย 

บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 
82 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500  โทรศพัท์ 0-2639-2001 
 
10. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื 

ธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 
191 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 0-2343-3000 และส านกังานสาขาทัว่ประเทศ 

บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนใน
ภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติม  ผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนดงักลา่วอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อท าหน้าที่เป็น
ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนของกองทุน โดยผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่ได้รับการแต่งตัง้จะต้องปฏิบตัิงานได้
ภายใต้ระบบงานเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ปฏิบตัิหน้าที่อยูก่่อนแล้ว 
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11. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน 

ไมม่ี 
 
12. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน 

ไมม่ี 
 
13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก   

13.1  วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วน การจองซือ้ และจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขาย 

ผู้สนใจจองซือ้สามารถขอรับหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หน่วยลงทนุได้จากผู้จดัจ าหน่าย  (บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ซิตีค้อร์ป 
(ประเทศไทย) จ ากดั) หรือผู้จดัจ าหน่ายอื่น หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่นที่จะแต่งตัง้ในโอกาสต่อไป  หรือบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม ไทยเอเชีย จ ากดั (บริษัทจดัการ) และท าการจองซือ้ได้ที่ผู้จดัจ าหน่ายหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน ในราคาหนว่ยลงทนุละ 10 บาท 

การจองซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องจองซือ้อยา่งต ่า  20,000 หนว่ย (200,000 บาท) ส าหรับการจองซือ้เกินกวา่ 20,000 หนว่ย ผู้จอง
ซือ้ต้องจองซือ้เป็นทวีคณูของ 10,000 หน่วย โดยกรอกข้อความในใบจองซือ้หน่วยลงทนุ และใบเปิดบญัชีให้ถกูต้องครบถ้วน 
พร้อมทัง้สง่ใบจองซือ้หนว่ยลงทนุ และใบเปิดบญัชี และช าระเงินคา่จองซือ้จนเต็มมลูคา่ไปยงัผู้จดัจ าหนา่ย หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาการจองซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืชีช้วน 

13.2 การรับช าระคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุ 

ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวตามที่จ านวนที่จอง โดยช าระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์หรือ ตัว๋แลกเงินธนาคาร เช็ค
ธนาคารหรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัส านกังานที่รับค าสัง่ซือ้เท่านัน้  โดยลงวนัที่
ตามวนัที่ที่จองซือ้แต่ไม่เกินวนัสดุท้ายของระยะเวลาการจองซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม  "บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ
กองทนุเปิด ไทยดรากอน” หลงัจากที่ผู้จดัจ าหนา่ย หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนรับช าระคา่จองซือ้แล้วจะออกหลกัฐาน
การจองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้ 

เมื่อได้มีการจองซือ้หน่วยลงทนุและได้มีการช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้ว ผู้จองซือ้จะเพิกถอนการจองซือ้และขอคืน
เงินคา่จองซือ้ไมไ่ด้    

13.3 การเก็บรักษาคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุ  

เงินท่ีได้รับจากการจองซือ้หนว่ยลงทนุนีจ้ะเก็บรักษาไว้ในบญัชีประเภทออมทรัพย์ในนาม "บญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุกองทนุเปิด 
ไทยดรากอน" ที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน)ซึ่งดอกผลในช่วงดังกล่าวทัง้หมดจะน าเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทนุเปิด  

13.4 วิธีการจดัสรรหนว่ยลงทนุ การออก และสง่มอบหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก 

ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุจะได้รับหนว่ยลงทนุตามที่จองซือ้ หลงัจากที่ได้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวน 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามจ านวนที่จองซือ้  และส่งให้แก่ผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ระบใุนใบจองซือ้หน่วยลงทนุภายใน  30 วนั นบัจากวนัปิดการเสนอ
ขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 
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13.5 การคืนเงินคา่จองซือ้แก่ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุของโครงการท่ีเสนอขายครัง้แรก และต้องยตุิเนื่องจากไม่สามารถจ าหน่าย
หนว่ยลงทนุได้ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องยตุิโครงการภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก   เนื่องจากไม่สามารถ
ขายหนว่ยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถึง 10 ราย หรือขายหนว่ยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถึง 10 ราย แต่มีมลูค่าหน่วยลงทนุที่ขาย
ได้แล้วทัง้หมดต ่ากวา่ 50 ล้านบาท บริษัทจดัการจะสง่คืนเงินคา่จองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้พร้อมดอกเบีย้ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะให้แก่ผู้จองซือ้ และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ของผู้จองซือ้ที่ระบไุว้ในใบจองซือ้หน่วยลงทนุภายใน 30 วนั 
นบัจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  เว้นแต่บริษัทจดัการจะได้รับอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ให้ด าเนินการโครงการตอ่ไปได้ 
 
14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก 

บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการที่ขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขาย  และ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้จะได้รับ ทัง้นีใ้ห้ถือว่าวนัท าการขายคือวนัที่ผู้ซือ้ช าระเงิน (ในกรณีเป็นเงินสด)  หรือวนัที่ธนาคาร
สามารถผ่านเงินเข้ามายงับญัชีจองซือ้ได้ (ในกรณีที่ผู้ซือ้ช าระด้วยเช็ค ดราฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร เช็คธนาคาร หรือค าสัง่
จ่ายเงินธนาคาร) โดยบริษัทจดัการจะคิดคา่ธรรมเนียมในการขาย ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูคา่ของหนว่ยลงทนุ 

14.1  วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 

ผู้สนใจลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั และใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าขอเปิดบญัชีได้ที่
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน โดยบริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะจัดส่งหนงัสือ 
ชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั พร้อมใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้ผู้สนใจลงทนุ และบริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลู
โครงการจดัการกองทนุรวมไว้ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดย
ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาท าการ 

14.2 วิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

14.2.1 บริษัทจดัการ/ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุจะต้องสัง่ซือ้โดยระบเุป็นจ านวนเงินตัง้แต่ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ขึน้ไป ส าหรับการซือ้ครัง้แรก และ
ตัง้แต ่10,000 บาท (หนึง่หมื่นบาทถ้วน) ขึน้ไป ส าหรับการซือ้ครัง้ถดัไป โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้น าใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวน รวมทัง้สง่
มอบเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุที่สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ  
รับซือ้คืน หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด โดยผู้ลงทนุที่สนใจจะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ตา่งๆ ในใบเปิดบญัชีหนว่ยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน และน าสง่พร้อมแนบหลกัฐานประกอบตามข้อ 14.7 และ/หรือเอกสารหรือ
หลกัฐานอื่นใดตามที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือวิธีการ
อื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

ในการสัง่ซือ้ ผู้สัง่ซือ้รับรองที่จะซือ้หน่วยลงทนุตามจ านวนที่สัง่ซือ้หรือน้อยกว่าที่สัง่ซือ้ไว้ตามที่บริษัทจัดการจะพิจารณา  
จดัสรรให้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการสัง่ซือ้ดงักล่าว และยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบีย้ในกรณีที่ไม่ได้รับการ
จดัสรรตามจ านวนที่สัง่ซือ้ 
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บริษัทจดัการจะด าเนินการรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซือ้หนว่ย ลงทนุในวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ
ที่ก าหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 ข้อ 20 หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทนุให้ 
ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุไว้ในข้อ 14.6 เร่ือง เง่ือนไขการขายหนว่ยลงทนุ 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถยื่นเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  และช าระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วย  ลงทนุได้ที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และเมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสัง่ซือ้และเงินค่าสัง่ซือ้ว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบส าเนาใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่เจ้าหน้าที่ได้ลงนามรับรอง
ให้กบัผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน 

14.2.2 ATM 

บริษัทจดัการอาจรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องลงนามในค าขอใช้บริการซือ้ขาย
หนว่ยลงทนุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในค าขอใช้บริการดงักลา่ว 

ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเอทีเอ็มจะสมบรูณ์ตอ่เมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดัการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซือ้ 
หนว่ยลงทนุนัน้ได้ 

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตใุห้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าว และไม่
สามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ให้ถือวา่ยงัไมม่ีการท ารายการการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเอทีเอ็มนัน้ 

บริษัทจดัการถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุผา่นเอทีเอ็มยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไขและวธีิการที่
ก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่
อาจเกิดขึน้อนัเนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเอทีเอ็ม บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อย
กวา่ 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศในหนงัสือพิมพ์
รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้ บริษัทจดัการด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า  
15 วนั 

14.2.3 TELE-BANK 

บริษัทจดัการอาจรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ได้โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องลงนามในค าขอใช้
บริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุผา่นสือ่อิเลกทรอนิกส์ และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในค าขอใช้บริการดงักลา่ว 

ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท า  รายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและ 
บริษัทจดัการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว ในกรณีที่บริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่
สามารถยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้ 

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ดงักลา่ว และไมส่ามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ ให้ถือว่ายงัไม่มีการท ารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศพัท์นัน้ 

บริษัทจัดการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ยอมรับและ
ผกูพนัตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลีย่นแปลงตอ่ไปในภายหน้าซึ่งรวมถึง
การยอมรับความเสีย่งใด ที่อาจเกิดขึน้อนัเนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ 
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ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเร่ิมรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจัดการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือ  
รับซือ้คืน และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

14.2.4 ไปรษณีย์ 

บริษัทจัดการอาจรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้  โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ 
บริษัทจดัการก าหนด 

ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่ส่งมายงับริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนัน้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
นัน้ได้เว้นแต่ได้รับอนญุาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทัง้นี ้ บริษัทจัดการจะท ารายการซือ้หน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ 
หนว่ยลงทนุและได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเรียบร้อยแล้ว 

ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเร่ิมรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ
ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

14.2.5 INTERNET 

บริษัทจัดการอาจรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในค าขอใชับริการซือ้ขาย
หนว่ยลงทนุผา่นสือ่อิเลกทรอนิกส์และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ได้ระบไุว้ในค าขอใช้บริการดงักลา่ว 

ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบรูณ์ต่อเมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทนุได้  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซือ้ 
หนว่ยลงทนุนัน้ได้ 

ในกรณีที่มีข้อขดัข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว  และไม่
สามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ให้ถือวา่ยงัไมม่ีการท ารายการการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตนัน้ 

บริษัทจัดการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพนัตามเง่ือนไขและ
วิธีการท่ีก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลีย่นแปลงตอ่ไปในภายหน้าซึง่รวมถึงการยอมรับความเสี่ยง
ใดๆ ที่อาจเกิดขึน้เนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเร่ิมรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านทางอินเตอร์เน็ต  บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศ
ในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไม่
น้อยกวา่ 15 วนั 

14.2.6 หกับญัชี 

ยงัไมเ่ปิดให้บริการ 
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14.3 การรับช าระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

14.3.1. บริษัทจดัการ/ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(1) ผู้ลงทนุสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เงินโอน ค าสัง่หกับญัชี เช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร เช็ค
ธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัส านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนที่รับค าสัง่ซือ้ภายในวนัท าการขายหน่วยลงทนุเท่านัน้  โดยจะต้องลงวนัที่ที่สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่
จ่ายในนามบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 

(2) ในกรณีที่เงินโอน ค าสัง่หกับญัชี เช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือเช็คธนาคารที่ผู้สัง่ซือ้ช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัท าการขายหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือเช็คธนาคารที่ 
ผู้สัง่ซือ้ช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ในครัง้แรกไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตาม  บริษัทจดัการจะยกเลิกค าสัง่ซือ้
นัน้ๆ ทนัที 

 (3) ในการช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่จดัตัง้โดย
บริษัทจัดการเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนต้องช าระด้วยเงินจนเต็มจ านวนจะหกักลบลบหนีก้ับ
บริษัทจดัการไมไ่ด้ 

(4) ผู้ลงทนุท่ีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและได้ช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินค่าสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุไมไ่ด้ 

14.3.2 ATM 

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ารายการซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝากใน
จ านวนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้และโอนเงินจ านวนดงักลา่วมายงั บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 

14.3.3 TELE-BANK 

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์เรียบร้อยแล้ว  ธนาคารจะด าเนินการหกั
เงินในบญัชีเงินฝากเป็นจ านวนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจ านวนดงักล่าวมายงั  บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทุนที่ 
บริษัทจดัการเปิดขึน้ 

14.3.4 ไปรษณีย์ 

เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว  และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์
ลงทะเบียน ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนตามจ านวนที่ระบุไว้ในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  โดยช าระเป็นเช็ค 
ดราฟต์ ตัว๋แลกเงิน ค าสัง่จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับ ในกรณีที่ช าระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์  
ตัว๋แลกเงิน หรือค าสัง่จ่ายเงิน ผู้ ถือหนว่ยต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเข้า บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 

14.3.5 INTERNET 

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ารายการซือ้หนว่ยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝากเป็น
จ านวนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้ในการท ารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจ านวนดงักลา่วมายงั บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุที่
บริษัทจดัการเปิดขึน้ 

14.3.6 หกับญัชี 

ยงัไมเ่ปิดให้บริการ 
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14.4 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะด าเนินการขายหน่วยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซื อ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และ
เพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุที่ขายในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว  เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 โดยบริษัท
จดัการจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ย ลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุมีจ านวนมากกวา่ทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมตามที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการจดัสรรหนว่ยลงทนุ โดยใช้หลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน ตามวนัที่ได้รับใบค าสัง่ซือ้พร้อม
เงินคา่ซือ้เต็มจ านวน 

ในกรณีที่การสัง่ซือ้พร้อมกนั บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนที่ซือ้เข้ามา ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
จดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันใดเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้า
ข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและ
หน้าที่ของบริษัทจดัการ 

14.5 การคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น บริษัทจดัการจะด าเนินการคืนเงินช าระ
ค่าซือ้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายช่ือผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปยงัที่อยู่ในใบค าขอเปิดบญัชีภายใน 5 วนัท าการนบัจากวนัที่บริษัทจดัการได้รับเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุที่ไม่ได้รับ
การจดัสรรนัน้ 

14.6 เง่ือนไขการขายหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพิจารณาหยดุการขายหนว่ยลงทนุหรือปฏิเสธการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนี  ้

14.6.1  กรณีหยดุการขายหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะหยดุการขายหนว่ยลงทนุ หากบริษัทจดัการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถด ารงสดัสว่นตามที่กฎหมายก าหนด  หรืออาจจะมีผลท าให้ไม่
สามารถหาหลกัทรัพย์ที่จะลงทนุเพื่อให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ
รวม ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  3 วนั ก่อนวนัท าการหยุดการขายหน่วยลงทนุ โดยจะติดประกาศ  ณ 
ส านกังานของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และลงประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 

14.6.2  กรณีปฏิเสธการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการมีสทิธิจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้

( 1 ) กรณีเอกสารหรือข้อมลูที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที่บริษัทจดัการ
เกิดข้อสงสยัวา่การซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หนว่ยลงทนุจะเป็นการฟอกเงิน 

 ( 2 ) กรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุรวม หรือก่อเกิดผลเสยีหายแก่กองทนุรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุนและ/หรือจ านวนเงินของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นีเ้พื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของ
กองทนุรวมกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
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( 3 )  กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดมีจ านวนเ กินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนของ 
กองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ 
ซือ้หนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

14.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 

ผู้สนใจลงทนุยงัไมเ่คยเปิดบญัชีกบับริษัทจดัการจะต้องขอเปิดบญัชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีให้ครบถ้วน
ชดัเจน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประจ าตวัพร้อมลงนามรับรองความถกูต้องตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  ้

( 1 ) กรณีบคุคลธรรมดา 

( ก ) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ 

( ข ) ส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ และส าเนาทะเบียนบ้านหรือ 

( ค ) ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (เฉพาะชาวตา่งประเทศ) 

และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามที่บริษัทจดัการก าหนด 

( 2 ) กรณีนิติบคุคล 

( ก ) ส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายไุมเ่กิน 1 เดือน 

( ข ) ส าเนาบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น 

( ค )     ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขในการลงนาม 

( ง ) หนงัสอืมอบอ านาจ (ถ้ามี) 

( จ ) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามที่บริษัทจดัการก าหนด 

14.8 วนัและเวลาท าการขายหนว่ยลงทนุ 

ผู้ลงทนุสามารถท าการซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทกุวนัท าการในเวลาท าการของ
ธนาคารพาณิชย์ไทย  
 
15. การออกและส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 

15.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 

15.2 เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ 

บริษัทจดัการจะใช้ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ (Scripless) โดยจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

( 1 ) เมื่อสิน้สดุการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุที่ได้รับการจดัสรร
หน่วยลงทุนให้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ เพื่อจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุภายใน 30 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 
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( 2 ) กรณีมีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเพิ่มภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะ
จดแจ้งช่ือผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนรายใหม่เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนในวันท าการถัดจากวันที่สั่งซือ้  
หนว่ยลงทนุ พร้อมทัง้ด าเนินการให้มีการสง่มอบหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ เพื่อเป็นการยืนยนัจ านวนหน่วยลงทนุให้แก่
ผู้สัง่ซือ้ดงักลา่วทางไปรษณีย์ภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตัง้แต ่2 คนขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 4 คนถือหนว่ยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เหล่านัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกันในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้ รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงิน  
ปันผล (ถ้ามี) ร่วมกนั โดยจะถือเอาบุคคลที่มีช่ือตามเง่ือนไขการลงนามในค าขอเปิดบญัชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะ  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ในการลงนามเอกสารส าคญัของกองทนุ 

( 3 )  นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกใบหน่วยลงทนุ (Scrip) ให้กับผู้ ถือหน่วยลงทนุเฉพาะในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยร้องขอให้
บริษัทจดัการออกใบหนว่ยลงทนุ เพื่อน าไปใช้หลกัประกนัในการขอสนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน หรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทัง้นี ้ในการ
ออกใบหนว่ยลงทนุทกุกรณีจะกระท าเมื่อบริษัทจดัการเห็นสมควรเทา่นัน้ โดยมีขัน้ตอนดงันี  ้

(ก) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกรอกใบค าขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุ ซึง่ขอรับได้จากนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

(ข) ยื่นใบค าขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุ พร้อมช าระคา่ธรรมเนียมในการออกใบหนว่ยลงทนุตอ่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

(ค) นายทะเบียนลงทนุโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตาม
จ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบค าขอ ส าหรับกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอกจ านวนหน่วยลงทุนในใบค าขอ
มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่า ผู้ ถือ  
หน่วยลงทนุประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทนุส าหรับหน่วยลงทนุจ านวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียน 
หนว่ยลงทนุนัน้ 

(ง) ใบหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการออกให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดซึ่งจะ
ระบุช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือช่ือกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและ
ประทบัตราส าคญั หรือลายมือช่ือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ หรือใช้เคร่ืองจกัรประทบั หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฏหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะอนญุาตให้ท าได้ จึงจะถือวา่ใบหนว่ยลงทนุถกูต้องและมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจ านวนดงักล่าว จะต้องน าใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่ 
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทุน
ดงักลา่วได้ 

( 4 ) นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุครัง้ที่มีการสัง่ซือ้  และ/หรือ
ขายคืนหน่วยลงทนุ ดงันัน้ บริษัทจดัการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทนุที่ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และใน
หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุท่ีสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุฉบบัลา่สดุเป็นรายการท่ีเป็นปัจจบุนัและถกูต้อง 

( 5 )   หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องท าการทกัท้วงข้อผิดพลาดภายใน 
7 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีได้รับหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

( 6 ) นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกและสง่มอบใบแสดงรายการ ( Account Statement ) ซึ่งได้รับการปรับปรุงรายการให้
เป็นปัจจุบนั ณ วันท าการสุดท้ายของทุกไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือ  
หนว่ยลงทนุ ณ วนัดงักลา่ว 
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16. การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 

16.1  ช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : บริษัทจดัการ, ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน, ATM, TELE-BANK, INTERNET 

16.2  วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  กรณีปกติ 

16.3 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  ทกุวนัท าการ 

บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการท่ีรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ค านวณราคารับซือ้คืน  

16.3.1  วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

16.3.1.1 บริษัทจดัการ/ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ในการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้

( 1 ) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับใบค าสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน 

( 2 ) ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ขายคืนให้ครบถ้วนชดัเจนพร้อมทัง้สง่มอบเอกสาร
หรือหลกัฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการก าหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้ สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนโดยผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุสามารถเลอืกแนวทางใดแนวทางหนึง่ใน 2 วิธี ดงันี ้

( 2.1 ) กรณีระบเุป็นจ านวนหนว่ยลงทนุ 

ผู้ขายคืนสามารถระบจุ านวนหน่วยลงทนุที่ต้องการขายคืนตัง้แต่ 1,000 หน่วยขึน้ไป เว้นแต่จ านวนหน่วยลงทนุที่เหลือไม่ถึง 
1,000 หนว่ย ให้ท าการขายคืนได้ทัง้จ านวนตามจ านวนที่เหลอือยูน่ัน้ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุจ านวนหน่วยลงทนุที่จะขายคืนในใบค าสัง่ขายคืนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ใน
รายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่
ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 

( 2.2 ) กรณีระบเุป็นจ านวนเงิน 

ผู้ขายคืนสามารถระบุจ านวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน  โดยได้รับยกเว้นข้อจ ากัดขัน้ต ่าในการขายคืน
หนว่ยลงทนุเป็นจ านวนหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่ผู้ขายคืนระบจุ านวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุมากกว่ามลูค่าหน่วยลงทนุหกัด้วยค่าธรรมเนียม
การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ซึ่งค านวณจากจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดย
นายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ขายคืนไว้เป็นหลกัฐาน  

( 3 ) บริษัทจดัการจะด าเนินการรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัท าการรับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีก าหนดไว้ในโครงการเว้นแตก่รณีตามข้อ 19, 20 

( 4 ) บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขาย
หนว่ยลงทนุ และยกเลิกจ านวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว  เว้นแต่กรณี
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ตามข้อ 19 โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคา  
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

( 5 ) นายทะเบียนจะท าการตรวจสอบรายการทัง้หมดกับสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน  และหากถูกต้องก็จะยกเลิก 
หน่วยลงทุนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืน พร้อมทัง้ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษี
ส าหรับค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และสง่ให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจาก 
วนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

( 6 ) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นความจ านงในการขายคืนหน่วยลงทนุต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ 
ซือ้คืน และบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนยงัไม่สามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ โดย
อยูใ่นระหวา่งการด าเนินการของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจขอยกเลิกค าสัง่ขายคืนของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ในระหว่าง  
วนัท าการใดที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ยื่นความจ านงในการขายคืนหน่วยลงทนุ 
ทัง้นีก้ารยกเลกิค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อได้รับการอนมุตัิจากบริษัทจดัการ 

16.3.1.2 ATM 

บริษัทจดัการอาจรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่บริษัทจดัการ
ก าหนด 

บริษัทจดัการถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุผา่นเอทีเอ็มยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไขและวธีิการที่
ก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ  ที่
อาจเกิดขึน้อนัเนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นเอทีเอ็ม บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน
หนงัสอืพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไม่
น้อยกวา่ 15 วนั 

16.3.1.3 TELE-BANK 

บริษัทจดัการอาจรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ได้  โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

บริษัทจัดการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ยอมรับและ
ผกูพนัตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลีย่นแปลงตอ่ไปในภายหน้าซึ่งรวมถึง
การยอมรับความเสีย่งใด ที่อาจเกิดขึน้อนัเนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเร่ิมรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์  บริษัทจัดการจะแจ้งให้ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

16.3.1.4 ไปรษณีย์ 

ยงัไมเ่ปิดให้บริการ 
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16.3.1.5 INTERNET 

บริษัทจัดการอาจรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์  เง่ือนไข และวิธีการที่ 
บริษัทจดัการก าหนด 

บริษัทจัดการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพนัตามเง่ือนไขและ
วิธีการท่ีก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลีย่นแปลงตอ่ไปในภายหน้าซึง่รวมถึงการยอมรับความเสี่ยง
ใดๆ ที่อาจเกิดขึน้เนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านทางอินเตอร์เน็ต  บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศ
ในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไม่
น้อยกวา่ 15 วนั 

16.3.1.6 หกับญัชี 

ยงัไมเ่ปิดให้บริการ 

16.3.2  การช าระเงินคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะด าเนินการช าระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 4 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
เว้นแตก่รณีตามข้อ 18 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ในแต่ละสิน้วนัท าการที่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  เป็นเกณฑ์ในการค านวณ
ราคารับซือ้คืน โดยมลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

16.3.3 วนัและเวลาที่ท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจัดการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทุกวนัท าการ ในเวลาท าการ โดยจะเปิดรับค าสัง่ขายคืนตัง้แต่เวลาเปิดท าการของ
ธนาคารพาณิชย์ไทย จนถึงเวลา 15.30 น.   

บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงงวด เวลา และจ านวนเงินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หากกองทนุรวมได้รับผลกระทบจากการที่
ได้รับช าระเงินตามพนัธบตัร หุ้นกู้  หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทนุรวมลงทนุได้  หรือกรณีอื่นใดที่ได้รับอนุมตัิจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

16.4 ในการขายคืนหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องแจ้งลว่งหน้า : ไมต้่องแจ้ง 
 
17. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ไมม่ี 
 
18. การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย  จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล    
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(2) มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้ว แตใ่นช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไมไ่ด้ช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(3) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  โดยราคารับซือ้คืน 
หนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 
0.5 ของราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม  (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการอาจเลื่อนได้ 
ไม่เกิน 10 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การผอ่นผนัดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ประกาศการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานที่ติดต่อ 
ทกุแห่งของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีค าสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั 

(2) แจ้งการเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ และจดัท ารายงานในเร่ืองดงักลา่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและ
หลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาจาก
ผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ด าเนินการดงักลา่วแทนก็ได้ 

(3) ในระหว่างที่บริษัทจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุนัน้หากถึงวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุวนั
อื่น และมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะต้อง
ช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ยงัค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน  แล้วจึงช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในวนันัน้ๆ ตอ่ไป 
 
19. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน 

1.  บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่ สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที่ปรากฏเหตุ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ 

(2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย  จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างเป็น
ธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รับ 
ซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยดุ
รับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในกรณีนีไ้ด้ไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผนัจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ณ ที ่
ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหรือสบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซื อ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ พร้อมทัง้แสดง
เหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุเปิดนัน้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลนั 

ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือ ค าสัง่สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตาม (1) หรือ (2) เกินหนึง่วนั
ท าการ บริษัทจดัการจะรายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการ
ลงทนุของกองทนุเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการก่อน
วนัเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้แจ้งการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบในทนัทีที่สามารถกระท าได้ด้วย 

ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือ ค าสัง่สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจหยดุค านวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุก็ได้ 

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ  
ค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง  และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหนว่ยลงทนุทีไ่ม่
ถกูต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป  และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขาย
หนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศหยดุการขายหนว่ยลงทนุ หยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหรือ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ที่ได้มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั 
 
20. การหยุดรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการหยดุ
รับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร  แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุ
รับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 
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21. การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงนิ 

ในกรณีที่กองทุนเปิดไม่สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้  และผู้ ถือหน่วยลงทุนที่สัง่ขายคืน 
หนว่ยลงทนุตกลงที่จะรับช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน บริษัทจดัการอาจช าระคา่ขายคืน
หน่วยลงทุนดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยจะด าเนินตาม
วิธีการดงันี ้

1.  บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์อื่นที่จะน ามาช าระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทนุแทนเงินให้กบัผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุน โดยค านวณจากมลูค่ายุติธรรมที่บริษัทจดัการใช้ค านวณในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนัน้ ณ วนัท าการซือ้ -
ขายหนว่ยลงทนุ 

2.  บริษัทจดัการจะด าเนินการโอนหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ย ตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

2.1 กรณีที่มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นที่จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุมีมลูค่าน้อยกว่าจ านวนเงินที่ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที่ค านวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ ขายคืน 
หนว่ยลงทนุ และท าการจ่ายสว่นตา่งระหวา่งมลูคา่เป็นเงินสดให้กบัผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่กองทนุมีเงินสดคงเหลอืไมเ่พียงพอกบัการช าระคืนสว่นตา่งตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะท าการจ่ายสว่นต่างให้กบั
ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ เมื่อกองทนุมีเงินสดคงเหลอื ณ สิน้วนัท าการใดถัดจากวนันัน้ 

2.2  กรณีที่มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นที่จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ มีมลูค่ามากกว่าจ านวนเงินที่ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที่ค านวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ ขายคืน 
หน่วยลงทุน และผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที่  
บริษัทจดัการจะก าหนดตอ่ไป  

หมายเหต:ุ  

สว่นตา่งระหวา่งมลูคา่ เท่ากบั มลูค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ หกัด้วยจ านวนเงิน
คา่ขายคืนหนว่ยลงทนุที่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุพงึได้รับ 

3.  กรณีที่มีผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนที่รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินมากกว่า 1 ราย  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเป็นผู้ จัดสรรหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนัน้ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สนิอื่นใด โดยแบง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กบัผู้ ถือหน่วยแต่ละรายตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ  หรือ ตามวิธีการที่
บริษัทจดัการเห็นวา่เหมาะสมหรือยตุิธรรมกบัผู้ ถือหนว่ย 

4.  กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนที่รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงินที่มีจ านวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะด าเนินการจ่ายเงินส่วนต่าง
ดงักลา่วให้กบัผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีมีมลูคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุน้อยที่สดุก่อนตามล าดบั 
 
22. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
(ถ้าม)ี และที่ปรึกษา (ถ้าม)ี 

22.1 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

22.1.1  สทิธิของบริษัทจดัการ 
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(1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทนุเปิด หรือวิธีจดัการเก่ียวกบัการเพิ่มวนั เวลา  
ท าการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  และวิธีปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ก่อน 

(2) ได้รับค่าธรรมเนียมในการให้บริการการจัดการกองทุนเปิดตามอัตราที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ  "ค่าธรรมเนียมของ 
บริษัทจดัการ" และข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ 

(3) จดัสรรผลก าไรของกองทุนเปิดเพื่อจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเ ปิดที่
ได้รับอนมุตัิ และข้อผกูพนัท่ีท าไว้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(4) ขยายระยะเวลาของกองทนุเปิดหรือเปลีย่นประเภทของกองทนุเปิดเป็นประเภทอื่น ทัง้นีโ้ดยได้รับมติเสียงข้างมากของ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
โครงการจดัการกองทนุเปิด และโดยได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(5) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนเปิดถือหุ้นอยู่เท่าที่จ าเป็นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือ  
หนว่ยลงทนุ 

22.1.2  หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการจะต้องจดัการโครงการตามวตัถปุระสงค์ที่ได้รับอนมุตัิตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบบันี  ้ ข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการและสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 
ตลอดจนจะต้องจดัการกองทนุเปิดให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตามเง่ือนไขอื่นๆ ที่จะได้
ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเฉพาะในเร่ืองตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) น าเงินของกองทนุเปิดไปลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างๆ ตามที่ระบไุว้ภายใต้หวัข้อ "ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น 
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่มุ่งหมายจะลงทุน"ของโครงการจัดการกองทนุเปิดที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทัง้นีโ้ดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นหลกั 

(2) จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุเปิด ซึง่มีคณุสมบตัิตามที่ประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุเปิด หรือแก้ไขวิธีการจดัการตามที่ก าหนดในหวัข้อ "วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
จดัการกองทนุเปิด หรือวิธีการจดัการ" และข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ 

(4) สัง่โอนเปลี่ยนแปลงซือ้ขายหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนเปิดที่ได้รับอนุมัติจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(5) แตง่ตัง้และถอดถอนนายทะเบียนกองทนุเปิด   

(6) จัดการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนเปิดที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่ วยลงทุนกับ 
บริษัทจดัการอยา่งเคร่งครัด   

(7) จดัให้มีการรับ-จ่ายเงินของกองทนุเปิดและสัง่เบิกจ่ายเงินคา่ใช้จ่ายใดๆ ตามวตัถปุระสงค์ของกองทนุเปิดที่ได้รับอนมุตัิ 
และตามที่ระบไุว้ในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ 

(8) จดัให้มีการฝากทรัพย์สนิของกองทนุเปิดโดยแยกตา่งหากจากทรัพย์สนิอื่นไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุเปิด ซึง่มี
คณุสมบตัิครบถ้วนตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(9) จดัท าบญัชีแสดงการลงทนุของกองทนุเปิดไว้โดยถกูต้องครบถ้วน 
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(10) จดัท ารายงานการลงทนุของกองทนุเปิด ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุเปิดทราบ ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(11) จดัให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการน าทรัพย์สินของกองทุนเปิดไปลงทนุ  และน าผลประโยชน์ดงักลา่วฝากไว้กับ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(12) จัดให้มีผู้ สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนเปิดซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้าม  โดยถือตามประกาศของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ 

(13) แตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีกองทนุเปิดเมื่อเลกิกองทนุเปิด โดยความเห็นชอบส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(14) ยื่นค าขอแก้ไขเพิ่มเติมทนุจดทะเบียนของวนัท าการสดุท้ายของแตล่ะเดือนภายในวนัที่ยี่สิบของเดือนถดัไป ในกรณีที่มี
การจ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเพิ่มเติม โดยบริษัทจัดการน าส่งรายงานดงักล่าวผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของ
ส านกังาน 

(15) จดัให้นายทะเบียนออกหนงัสือรับรองสิทธิในการซือ้หน่วยลงทนุและหนงัสือยืนยนัการขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ และจดัให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  โดยแต่งตัง้ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
จ ากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียน 

(16) ไมก่ระท าการใดๆ อนัมีลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(17) ไมกู่้ยืมเงินในนามของกองทนุเปิด หรือก่อให้เกิดภาระผกูพนัใดๆ แก่ทรัพย์สนิของกองทนุเปิด 

(18) ปฏิบตัิการอื่นๆ เพื่อให้บรรลถุึงซึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุเปิดและรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(19) การเลกิโครงการจดัการกองทนุเปิดให้เป็นไปตามหวัข้อ การเลกิโครงการจดัการกองทนุเปิดของโครงการจดัการกองทนุ
เปิด 

(20) จดัท าหนงัสอืชีช้วนกองทนุเปิดใหมท่กุรอบปีบญัชี รายงานทกุรอบปีบญัชี รายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี
บญัชี ทัง้นีใ้ห้สอดคล้องกบัประกาศที่เก่ียวข้อง  และจดัให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสดุไว้ ณ ที่ท าการทกุแห่งของ 
บริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ฯลฯ ที่ใช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เพื่อให้ผู้ลงทนุ
สามารถตรวจดไูด้ และจดัส าเนาให้เมื่อร้องขอ 

(21) จดัท างบการเงินของกองทนุเปิดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(22) ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

22.2 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

22.2.1  สทิธิของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(1) ได้รับคา่ธรรมเนียมตามอตัราที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ คา่ธรรมเนียมของผู้ดแูลผลประโยชน์ของโครงการจดัการกองทนุเปิด 
และในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ส าหรับการบริการท่ีให้ในฐานะผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุเปิด 

(2) บอกเลิกหน้าที่ความผูกพนัของตนตามหวัข้อ "เง่ือนไขการเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์" และ เง่ือนไขที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นีโ้ดยได้รับเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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22.2.2  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(1) ดแูล รับฝาก  และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนเปิด รับเงินต่างๆ ที่กองทนุเปิดจะพึงได้รับจากการจัดตัง้และ
ด าเนินงานของกองทุนเปิด เช่น เงินจองซือ้หน่วยลงทนุ เงินปันผลและดอกเบีย้จากหลกัทรัพย์ เงินได้จากการจ าหน่ายหรือ 
ไถ่ถอนหลกัทรัพย์และเงินอื่นใดของกองทนุเปิด และน าเข้าไว้ในบญัชีเงินฝากของกองทนุเปิด 

(2) จดัให้มีการรับมอบ เปลีย่นแปลง จ าหนา่ย สง่มอบและโอนหลกัทรัพย์ตา่งๆ ซึง่เป็นทรัพย์สนิของกองทนุเปิดตลอดจนรับ
ช าระราคาคา่หลกัทรัพย์ดงักลา่ว ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ 

(3) ดแูลให้การเบิกทรัพย์สนิของกองทนุเปิดเป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุเปิดรวมทัง้จ่ายเงินจากบญัชีเงิน
ฝากของกองทุนเปิด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนเปิดตามค าสัง่ของบริษัทจดัการหลงัจากที่ได้รับเอกสารหลกัฐาน
ครบถ้วนแล้ว 

(4) จ่ายเงินปันผลตามจ านวน วิธีการ และภายในระยะเวลาที่ระบไุว้ในค าสัง่ของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าตามสมควร 

(5) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้น การรับเงินปันผลและดอกเบีย้ 
การจองหุ้นเพิ่มทนุ การเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้น และการเปลีย่นแปลงอื่นใดที่มีผลตอ่การถือครองหลกัทรัพย์ของกองทนุเปิด โดย
ทนัทีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับขา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรัพย์ 

(6) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบเป็นหนงัสือถึงสถานะหลกัทรัพย์ที่จะต้องปิดโอนหรือก าลงัอยู่ในระหว่างท าการ
ปิดโอนช่ือของกองทนุเปิด เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น รับเงินปันผล ดอกเบีย้และอื่นๆ 

(7) จดัท ารายงานและบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้และสง่ให้แก่บริษัทจดัการ 

7.1 รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการด าเนินการตามค าสั่งของบริษัทจัดการเก่ียวกับการรับและจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบีย้ และอื่นๆ 

7.2 จดัท าบญัชีและรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุเปิดที่รับฝากไว้ 

7.3 จดัท าบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุเปิด 

7.4 จดัท ารายงานเก่ียวกบัเงินสด และรายละเอียดการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิ  มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิด 

(8) รับรองความถกูต้องในการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคารับซือ้คืนและราคาขาย
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดที่บริษัทจดัการได้ค านวณไว้ และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองเมื่อเห็นวา่ถกูต้องแล้ว  

(9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการก าหนดวิธีค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุเปิดตามราคาที่เป็นธรรม ในกรณี
ที่วิธีการค านวณมลูค่าทรัพย์สินตามปกติท าให้มลูค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะค านวณมลูค่าหรือกรณีที่
เป็นทรัพย์สนิอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(10) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการจดัการกองทนุเปิดของบริษัทจดัการ เพื่อประกอบกบัข้อมลูอื่นๆ ที่บริษัทจดัการเป็นผู้จดัหาใน
การจดัท ารายงานทกุรอบปีบญัชี ภายใน 60 วนั นบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้ 

(11) ดแูลให้บริษัทจัดการปฏิบตัิการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนเปิดภายใต้มาตรา  125 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
ออกตามพระราชบญัญัติดงักล่าวโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบตัิตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทนัที ในกรณีที่ 
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บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุเปิด  หรือไม่ปฏิบตัิหน้าที่ตามมาตรา 125 
ผู้ดแูลผลประโยชน์จะท ารายงานเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วโดยละเอียด และสง่ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนั นบั
แตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

(12) ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน  หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการ ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรือเมื่อได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดี เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทุนเปิดให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของ
กองทนุเปิด 

(13) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฎิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  พ.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด 

22.3 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

22.3.1  สทิธิของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามอตัราที่ก าหนดในหวัข้อ “อตัราค่าธรรมเนียมและราคาขายหน่วยลงทุน 
หลงัจากปิดการเสนอขายครัง้แรก”  

(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้สนบัสนุน
การขายหรือรับซือ้คืน  

22.3.2  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(1) แจกจ่ายหนงัสอืชีช้วนของกองทนุ ใบเปิดบญัชี ใบค าสัง่ซือ้ และใบค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

(2) รับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้ และช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นีต้ามเง่ือนไขที่
ระบไุว้ในโครงการ 

(3) สง่มอบหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ และหนงัสอืยืนยนัการขายคืนหนว่ยลงทนุ 

(4) คืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ที่ไมไ่ด้รับการจดัสรรตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการ  

(5) ท าการอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัหน้าที่ดงักลา่วข้างต้น 

22.4 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตวัแทนจ าหนา่ย 

ไมม่ี 

22.5 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทนุ 

ไมม่ี 

22.6 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทนุ / ที่ปรึกษาอื่นๆ 

ไมม่ี 

22.7 สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบและการแต่งตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุของที่ปรึกษากองทนุ (เฉพาะกอง Country 
Fund) 

ไมม่ี 
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23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน และกองทุนรวม 

23.1 คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ย :  

ในการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการจะไมเ่รียกเก็บเก็บคา่ธรรมเนียมหรือเงินตอบแทนอื่นใดจากผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ 
เว้นแตเ่มื่อครบก าหนดระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกตามที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืชีช้วนแล้ว บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนยีม 
หรือเงินตอบแทนจากผู้ซือ้หนว่ยลงทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ดงันี ้ 

(ก) คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.5 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ  

(ข) คา่ธรรมเนียมการโอน, การเปลีย่นช่ือ-สกลุ-ที่อยู,่ การออกหนงัสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ ถือหน่วยในกรณีหายและอื่นๆ ที่
เกิดขึน้จริง ซึง่พิสจูน์ได้วา่เป็นความประสงค์เฉพาะตวัของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยคิดค่าธรรมเนียมในอตัรารายการละ 300 บาท 
ทัง้นีเ้พื่อมิให้กระทบตอ่ผลประโยชน์สว่นรวมของกองทนุเปิด  

คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั 

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  

ไมม่ี  

คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ :  

ไมม่ี  

คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ :  

รายการละ 300 บาท 

คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ :  

รายการละ 300 บาท 

คา่ปรับกรณีขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ : 

ไมม่ี 

23.2    คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม 

23.2.1  คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

บริษัทจดัการมีสิทธิที่จะหกัเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ดงัต่อไปนีจ้ากกองทนุเปิดเพียงเท่าที่ได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการ
กองทนุเปิด ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) ให้บริษัทจดัการมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราร้อยละ 1.5 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิด 
บวกด้วยภาษีมลูคา่เพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั โดยค านวณเป็นรายวนัและช าระโดยตดัจากบญัชี
ของกองทนุเปิดเป็นรายเดือนภายในเวลาสามวนัท าการแรกของเดือนถดัไปหลงัจากวนัค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ
เปิดในสปัดาห์สดุท้ายของแตล่ะเดือน 

 

 



 

กองทนุเปิด ไทยดรากอน                                                                                                            36 

23.2.2  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รายปี :  

(2)  ผู้ดูแลผลประโยชน์จะได้รับค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนที่บริษัทจัดการจะต้องจ่ายจากบญัชีของกองทุนเปิดในอตัรา  
ร้อยละ 0.12412 - 0.13482 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิด (ซึ่งเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจ
เฉพาะหรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั) โดยคิดค านวณเป็นรายวนั ผู้ดแูลผลประโยชน์จะได้รับการช าระเงินค่าธรรมเนียมนีเ้ป็น
รายเดือนภายในเวลาสามวนัท าการแรกของเดือนถัดไปหลงัจากวนัค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนเปิดในสปัดาห์
สดุท้ายของแตล่ะเดือน ภายใต้เง่ือนไขตอ่ไปนี ้ 

-  เมื่อกองทนุเปิดมีมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิต ่ากวา่ 1,500 ล้านบาท คา่ธรรมเนียมเทา่กบัร้อยละ 0.13482 ตอ่ปี  

- เมื่อกองทนุเปิดมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเทา่กบัหรือเกินกวา่ 1,500 ล้านบาท คา่ธรรมเนียมเทา่กบัร้อยละ 0.12412 ตอ่ปี  

อตัราคา่ธรรมเนียมของผู้ดแูลผลประโยชน์ดงักลา่วจะมีการเปลี่ยนแปลงได้  หากค่าใช้จ่ายของผู้ดแูลผลประโยชน์อนัเก่ียวกบั
การให้บริการตามสญัญานีต้้องเพิ่มขึน้ เนื่องจากสาเหตดุงันี ้ 

(ก) การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ของอตัราและ/หรือ วิธีการเรียกเก็บภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นๆท านองเดียวกนั อนัเกิดจาก
การให้บริการตามสญัญานี ้(ไมร่วมภาษีเงินได้ของผู้ดแูลผลประโยชน์)  

(ข)  การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ของอัตราและ /หรือวิธีการเรียกเก็บของค่าบริการที่ผู้ ดูแล ผลประโยชน์ต้องจ่ายแก่
บุคคลภายนอกอนัจ าเป็นที่จะท าให้ผู้ดูแลผลประโยชน์สามารถให้บริการตามสญัญานีไ้ด้  เช่น ค่าบริการของศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เป็นต้น  

(ค)  การเปลีย่นแปลงวิธีการจดัการเก่ียวกบัการเพิ่มวนั เวลา ท าการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และวิธีปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง 
อนัจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์มากเกินกวา่ภาระหน้าที่ท่ีคาดหมายไว้  

อตัราคา่ธรรมเนียมของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่จะก าหนดขึน้ใหมน่ี ้จะต้องเป็นอตัราที่ได้รับการยินยอมจากบริษัทจดัการ และการ
เปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะมีผลก็ต่อเมื่อบริษัทจดัการได้แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
60 วนั 

23.2.3  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ รายปี :  

(3) ให้นายทะเบียนมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 0.11984 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ กองทนุเปิด (ซึ่ง
เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั) โดยค านวณเป็นรายวนัและช าระโดยตดั
จากบญัชีของกองทนุเปิดเป็นรายเดือนภายในเวลาสามวนัท าการแรกของเดือนถดัไปหลงัจากวนัค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุเปิดในสปัดาห์สดุท้ายของแตล่ะเดือน  

อตัราค่าธรรมเนียมของนายทะเบียนดงักลา่วจะมีการเปลี่ยนแปลงได้  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจดัการเก่ียวกบัการ
เพิ่มวนั เวลา ท าการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และวิธีปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง อนัจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่นายทะเบียน
มากเกินกวา่ภาระหน้าที่ท่ีคาดหมายไว้  

อตัราค่าธรรมเนียมของนายทะเบียนที่จะก าหนดขึน้ใหม่นี  ้ จะต้องเป็นอตัราที่ได้รับการยินยอมจากบริษัทจัดการและการ
เปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะมีผลก็ต่อเมื่อบริษัทจดัการได้แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า   
60 วนั 

23.2.4  คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทนุ :  

 ไมม่ี  



 

กองทนุเปิด ไทยดรากอน                                                                                                            37 

23.2.5  คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  

 ไมม่ี  

23.2.6  อื่นๆ ระบ ุ:  

(4)  ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  ค่าธรรมเนียมการประสานงานในอตัราร้อยละ 3.0 ของมูลค่า 
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้ (ซึง่เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนัไว้แล้ว) ช าระ
ครัง้เดียวจากเงินกองทนุเปิด  

(5)  คา่ใช้จ่ายตา่งๆในการจดัตัง้กองทนุเปิด เช่น คา่ที่ปรึกษากฎหมาย และการเตรียมเอกสารสญัญาตา่งๆ คา่โฆษณา และ
อื่นๆ ตามที่จ่ายจริง  

(6)  คา่จดัท าหนงัสอืชีช้วนซือ้หนว่ยลงทนุ คา่พิมพ์หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ  

(7)  คา่ใช้จ่ายในการจดัเตรียม และเก็บรักษาสถิติและข้อมลูคา่จดัเตรียมและจดัพิมพ์หนงัสอืบอกกลา่ว หรือประกาศตามที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด รวมทัง้การจดัท ารายงานใดๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบักองทุน
เปิดโดยตรง  

(8)  คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผล 

(9)  คา่อากรแสตมป์และคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ซือ้หรือขายเพื่อประโยชน์ในการจดัการกองทนุเปิด  ค่าธรรมเนียม
ของธนาคารท่ีหกัเก็บจากบญัชีของกองทนุเปิด เช่น คา่สมดุเช็ค 

(10) ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึน้เก่ียวเนื่องกับโครงการกองทุนเปิด เช่น  ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ ค่า 
ไปรษณียากรส าหรับการส่งเอกสารต่างๆ หรือหนงัสือติดต่อกับผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี การช าระบญัชี  
คา่ที่ปรึกษากฎหมายฯลฯ 

(11)  คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย คา่โฆษณาและประชาสมัพนัธ์กองทนุเปิดไมเ่กินร้อยละ 0.5 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวม  

(12)  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการรับจ านองอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นหลกัประกนัการลงทนุ  จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั โดยจะจ่ายจากกองทนุรวมตามจ านวนที่จ่ายจริง และในทางบญัชีจะทยอยตดัจ่าย
เป็นคา่ใช้จ่ายเท่ากนัทกุวนัตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคม  
นกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย ทัง้นีไ้มเ่กิน 3 ปี 

คา่ใช้จ่ายทัง้หมดดงักลา่ว (ยกเว้น (2) ถึง (4)) จะบวกด้วยภาษีมลูคา่เพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั  

คา่ใช้จ่ายในรูปคา่ธรรมเนียมตัง้แต่ (1) ถึง (3) จะค านวณทกุวนั โดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดในแต่ละวนัในการ
ค านวณและจะเรียกเก็บจากกองทนุเปิดเป็นรายเดือน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดตัง้ และการเสนอขายหน่วยลงทนุครั ง้แรกตัง้แต่ (4) ถึง (5) จะตดัจ่ายจากกองทุนเปิดตาม
จ านวนที่จ่ายจริง และในทางบญัชีจะทยอยตดัจ่ายจากกองทนุเปิดเทา่กนั 

ทกุวนัตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทยทัง้นีไ้ม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม ส่วนค่าใช้จ่ายในการ
จดัการโครงการจดัการกองทนุเปิดตัง้แต่ (6) ถึง (11) จะตดัจ่ายจากกองทนุเปิดตามจ านวนที่จ่ายจริง และในทางบญัชีจะตดั
จ่ายครัง้เดียวในวนัท่ีเกิดคา่ใช้จ่ายนัน้ๆ  
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมดงักล่าวข้างต้น  ในอตัราไม่เกินร้อยละ 25 ของอตัรา
ค่าธรรมเนียมดงักลา่ว ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจัดการ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกัน ทัง้นีบ้ริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปลีย่นแปลง  

ในกรณีที่มีการปรับลดคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบั
แตว่นัเปลีย่นแปลงและปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน 

หมายเหต ุ:  

อตัราขัน้สงูของยอดรวมคา่ธรรมเนียม เงินตอบแทน และคา่ใช้จ่ายทัง้หมดที่สามารถประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม 
จะอยู่ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น จะบวก
ภาษีมลูคา่เพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั (ถ้ามี) 

23.3 การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 23.1 และ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

( 1 )  กรณีเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายจะเพิ่มได้ไมเ่กิน ร้อยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายภายในรอบ
ระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 60 วนั โดยจะติดประกาศไว้ที่ส านกังาน
ของบริษัทจดัการส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั
อยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั    

( 2 )  กรณีที่บริษัทจดัการจะลดอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย บริษัทจดัการจะติดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ 
ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

( 3 )  ในกรณีที่กองทนุรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทนุรวมดงักลา่วไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการ
ตามอตัราร้อยละของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิเปลีย่นแปลงการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการดงักล่าว
เป็นแบบเรียกเก็บตามอตัราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ โดยค่าธรรมเนียมการจดัการใหม่จะเป็นอตัราที่ไม่สงูกว่าร้อยละ
ของค่าธรรมเนียมการจัดการเดิมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดย
ค านวณตามมลูค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจัดการ ส านกังานใหญ่
และส านกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน                                                

ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 
15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัเปลีย่นแปลง         
    
24. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง 

24.1  วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา 
หนว่ยลงทนุ 
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1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีส านกังาน คณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด 

2.  บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท าการ 

(2.2)  ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการซือ้ขาย หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในการค านวณ
ราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ
นัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาดงักลา่ว 

(2.3)  ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ของวนัดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุโดยจะประกาศภายในวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ  

(ข)  วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุโดยจะประกาศภายในวนัท าการถดัไป  

(ค)  วนัท าการสดุท้ายของแตล่ะเดือนโดยจะประกาศภายในวนัท าการถดัไป 

ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่กองทนุรวมก าหนดวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกนัยาวกวา่หนึง่เดือน 

(2.4)  ประกาศราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศ
ภายในวนัท าการถดัไป 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจหยุดค านวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิมลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุเฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 
และในกรณีที่มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า  
หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท่ีปรากฎเหตดุงักลา่ว 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสทุธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการที่
ค านวณนัน้ 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระท าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึน้โดยสมาคม (NAV 
Center) หรือช่องทางอื่นท่ีส านกังานยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุภายใน 2 วนั
ท าการถดัไปก็ได้ 

การประกาศข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบัและปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่  
ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ที่ใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

3. การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจ านวน
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
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(3.1)  ค านวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล 

(3.2)  ค านวณมลูค่าหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล ส าหรับ
มลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณ ราคาขายหนว่ยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ สว่นมลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ 
ในการค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 

(3.3)  ประกาศมลูคา่หนว่ยลงทนุตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 
ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตามที่ค านวณได้ใน (3.2) 

(3.4)  ค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะใช้
ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหนง่   โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุเปิด 

24.2  หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

1. ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุที่ไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้องน้อยกวา่หนึง่สตางค์หรือตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุ
ที่ถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะจดัท าและสง่รายงานให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้อง และจดัให้มีส าเนา
รายงานดงักลา่วไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงาน
ดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 

(2)   ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(3)   สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 

(4)   มาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจาก
ปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  หรือ
ศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง 

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการค านวณราคา  
หนว่ยลงทนุครัง้ตอ่ไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหนว่ยลงทนุให้ถกูต้องนบัแต่
วนัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย 

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป  และคิดเป็นอตัรา
ตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะค านวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลงันบัแต่วนัที่พบราคา 
หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องจนถึงวนัที่ราคาหน่วยลงทนุถกูต้อง และด าเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวนัที่ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราสว่นตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที่
ถกูต้อง 

(1) จดัท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่พบว่าราคา
หนว่ยลงทนุนัน้ไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีค านวณราคาหน่วยลงทนุ
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เสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดงักลา่วภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บริษัทจดัการสง่รายงานให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก)   ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 

(ข)   ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(ค)   สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 

(ง)   การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้อง  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้  

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถุกต้องภายในวนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั และรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

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

(4)  ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีได้ซือ้หรือขายคนืหนว่ยลงทนุ
ในช่วงระยะเวลาที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่
วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 

(5)  จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง  และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้ส าเนารายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการ
นบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้  เว้นแต่ในกรณีที่
ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้ บริษัทจดัการจะไม่สง่รายงานมาตรการป้องกนั
ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่ส าเนาเอกสารที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมี
สาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้แทน 

3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต ่ากวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่า
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

หากปรากฏว่าผู้ซือ้หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด 
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่
เหลอือยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาที่ขาดอยู่แล้วแต่กรณีเพื่อชดเชยราคาให้แก่
กองทนุเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้  เช่น ราคาหลกัทรัพย์
ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

(ข)  กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวน
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เท่ากบัสว่นต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ  แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุ
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ ขายคืน  
หนว่ยลงทนุ 

(2) กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่า
เท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเท่ากบั
สว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ 

 (ข)  กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง    

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด 
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่  หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่
เหลอือยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณีเพื่อชดเชยราคาให้แก่
กองทนุเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้  เช่น ราคาหลกัทรัพย์
ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง  และผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อย
บาท บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แต่ถ้าบคุคลดงักลา่วไม่มี
สถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม  (1) (ข) หรือผู้ซือ้หน่วยลงทุนตาม 2 (ก)  
บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้ 

4.  บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการ
แก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนงัสอืพิมพ์ คา่ออกเช็ค คา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุและผู้ขายคืน
หนว่ยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้  
 
25. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีวนัท่ี 31 มกราคมของทกุปี 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกวนัท่ี 31 มกราคม 2538 
 

26.  การก าหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการมีนโยบายที่จะจดัสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ  2 ครัง้ โดยจะพิจารณาจ่าย
ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของรายได้จากการลงทนุสทุธิ บวกก าไรหรือขาดทนุสทุธิที่เกิดขึน้จริงทัง้สิน้ในแต่ละงวดบญัชีที่จะจ่ายเงิน
ปันผล หรืออาจพิจารณาจ่ายจากก าไรสะสม โดยไม่รวมก าไรหรือขาดทนุสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงเมื่อกองทนุเปิดมีก าไรสะสม
จนถึงงวดบญัชีที่จ่ายเงินปันผล ทัง้นีต้ามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 
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ในกรณีทีบ่ริษัทจดัการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดทะเบียน
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอตัราเงินปันผลโดยไมช่กัช้า ทัง้นีโ้ดยบริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี  ้  

( 1 ) ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบั หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาผ่อนผนัหรือ 
สัง่การให้ปฏิบตัิเป็นประการอื่นได้  

( 2 ) ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อ 
ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ 

( 3 ) สง่หนงัสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน  และผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ 
ถือหนว่ยลงทนุชนิดไมร่ะบช่ืุอผู้ ถือเมื่อได้รับการร้องขอ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที่ต่างกันส าหรับหน่วยลงทุนที่ขายในช่วง
ระยะเวลาที่ตา่งกนัก็ได้ โดยจะถือปฏิบตัิเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมใ่ช้สทิธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายคุวามใช้สทิธิเรียกร้องตามประมวลกฏหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจดัการจะไมน่ าเงินปันผลจ านวนดงักลา่วไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทนุเปิดนัน้ 
 
27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

27.1 สทิธิในการขายคืนหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 

27.2 สทิธิในการรับเงินปันผล  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิที่จะได้รับการจดัสรรผลก าไรในรูปของเงินปันผล ตามหลกัเกณฑ์และวิธีที่ก าหนดไว้ในข้อ 26 

27.3 สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ 

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิทีจะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุได้  ทัง้นีจ้ะต้องไม่ขดัต่อกฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

(2) ขัน้ตอนในการโอนหนว่ยลงทนุ 

ก) ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกใบค าขอโอนหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน  พร้อมช าระค่าโอนตามที่ระบไุว้ในโครงการ
จดัการกองทนุเปิด โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องด าเนินการขอโอนหนว่ยลงทนุด้วยตนเองที่ส านกังานของบริษัทจดัการ 

ข) ในกรณีที่ผู้ รับโอนยงัไมเ่คยมีบญัชีหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบญัชีหนว่ยลงทนุให้ถกูต้อง
ครบถ้วน พร้อมทัง้ยื่นเอกสารที่เก่ียวข้องตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในใบเปิดบญัชี และสง่มอบให้กบับริษัทจดัการ 

ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทัง้หมด  และส่งมอบเอกสารใบตอบรับค าขอโอนให้กับผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุเป็นหลกัฐาน 

ง) บริษัทจัดการจะด าเนินการให้นายทะเบียนบนัทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน  พร้อมทัง้จัดท าหนงัสือรับรองสิทธิใน 
หนว่ยลงทนุและน าสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทนัทีที่การบนัทกึข้อมลูการโอนเสร็จสิน้ลง   
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(3)   บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ย ลงทนุ เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ ว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

27.4 สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิลงมติเพื่อให้บริษัทจดัการท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุเปิดได้  เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติ
โดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  ทัง้นี ้ 
บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อ 28 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไมส่ามารถด าเนินการตามมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ เนื่องจากข้อจ ากดั
ในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน และ/หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจด าเนินการขอรับความเห็นชอบจาก
ส านกังานตามแนวทางที่ส านกังานก าหนดได้ 

27.5 สทิธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลกิโครงการ 

ผู้ ถือหนว่ยมีสทิธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อเลกิโครงการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อ 29 

27.6 สทิธิประโยชน์อื่นๆ :  

ไมม่ี  
 
28. วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

28.1 บริษัทจัดการอาจจะด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้จดทะเบียนไว้กับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจ านวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้วบริษัทจัดการจะแ จ้งการ
ด าเนินการดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และ /หรือผู้สนบัสนุน
การขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

28.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุเปิดหรือวิธีการจดัการกองทนุเปิด  หากมิได้กระท าตามมติเสียงข้างมากของ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการ
จดัการกองทนุเปิด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่ม เติมโครงการจัดการกองทุนเ ปิดหรือวิ ธีจัดการกองทุนเปิดได้กระท าตามมติของผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที่ได้มีมติให้แก้ไข และแจ้ง
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุเปิด หรือวิธีจดัการไปยงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุคน และจะประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนั
อย่างน้อยหนึ่งฉบบัภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัที่ได้มีมติให้
แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแตก่รณี 

28.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุเปิดหรือวิธีการจดัการกองทุนเปิดเก่ียวกบัการ
เปลี่ยนแปลงเวลาท าการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนและวิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุแล้ว ทัง้นีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
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28.4 การเปลีย่นแปลงระยะเวลาหรือประเภทของกองทนุเปิดต้องได้มติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจ านวน
หนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุเปิด และจะต้อง
ขอความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

28.5  การแก้ไขโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของ
จ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติ
และการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไมส่ามารถด าเนินการตามมติเสยีงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เนื่องจากข้อจ ากดัใน
การนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามประกาศส านักคณะกรรมการ ก.ล.ต.และหรือประกาศคณะกรรมการก ากับ 
ตลาดทนุ และ/หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจด าเนินการขอรับความเห็นชอบจากส านกังาน
ตามแนวทางที่ส านกังานก าหนดได้ 
 
29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

29.1    ส านกังานอาจเพิกถอนการอนุมตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป หากปรากฏว่าบคุคลใดหรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

29.2.  หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมีมลูคา่หนว่ยลงทนุหรือมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนดงันี ้

(1) จ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 รายในวนัท าการใด 

(2) มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุ ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท
ในวนัท าการใด และบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้  

(3) ในกรณีที่มีการขายคืนหนว่ยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)   มีการขายคืนหนว่ยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวา่สองในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจ านวนเกินกว่า
สองในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

29.4.  เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุเปิดในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้น
กระท าการจนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่ของตน  

29.5.  เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่าย
ได้เเล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ 
 
30. การด าเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

30.1    การเลกิกองทนุรวมกรณีที่ทราบก าหนดการเลกิกองทนุรวมลว่งหน้า 

1.   แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อนวนัเลิก
กองทนุรวมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ และ  
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2. แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทัง้นีก้่อนวนัเลิกกองทนุรวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าห้าวนัท าการ และกระท าการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วก่อนวนัเลิกกองทนุรวม
เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ เช่น ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ิน เป็นต้น  

3.  จ าหน่ายทรัพย์สินของกองทนุรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั  เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 
และตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถามให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุรวม 

30.2   การเลกิกองทนุรวมกรณีไมท่ราบก าหนดการเลกิกองทนุรวมลว่งหน้า 

(ก)  ยตุิการรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท าการท่ีปรากฎเหตตุาม 29.2  

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทัง้แจ้งเป็นหนงัสือ
ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทัง้นีภ้ายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัท าการ ที่ปรากฏเหตตุาม 29.2  

(ค)  จ าหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทนุรวมดงักลา่วภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัท าการ ที่ปรากฏ
เหตตุาม 29.2 เพื่อรวบรวมเงินเทา่ที่สามารถกระท าได้เพื่อช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิ  

(ง)  ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการ
นบัตัง้แตว่นัท าการ ที่ปรากฏเหตตุาม 29.2 และเมื่อได้ด าเนินการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแล้วจะถือว่าเป็นการเลิกกองทนุ
รวมนัน้  

เมื่อได้ด าเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการด าเนินการตาม (ค) บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการช าระบญัชี
ของกองทนุรวม 
 
31. การช าระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงนิคนืให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ 

บริษัทจัดการจะจดัให้มีการช าระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ช าระบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อ 
ท าหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สนิท่ีคงเหลอืจากการช าระหนีส้นิของกองทนุรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ รวมทัง้ท าการ
อย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชีกองทนุให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศก าหนด ส าหรับคา่ใช้จ่ายและเงินคา่ตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม
และผู้ช าระบญัชีจะด าเนินการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสดัสว่นจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุถืออยูต่ามหลกัฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ 

เมื่อได้ช าระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลกิกองทนุรวมกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลงัจากจดทะเบียนเลกิกองทนุรวมแล้ว หากปรากฏวา่ยงัมีทรัพย์สนิคงค้างอยูใ่ห้ผู้ช าระบญัชีจดัการโอนทรัพย์สนิดงักลา่ว
ให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
32. อื่นๆ 

32.1  การเลกิกองทนุเปิดเพราะเหตอุื่นท่ีทราบก าหนดการเลกิกองทนุเปิดลว่งหน้า  

บริษัทจัดการจะด าเนินการเก่ียวกบักองทุนเปิดดงัต่อไปนี  ้ เว้นแต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผนัหรือ 
สัง่การเป็นประการอื่น 
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(1)  แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อนวนัเลิก
กองทนุเปิดเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ และ  

(2)  แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทัง้นีก้่อนวนัเลิกกองทนุเปิดเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าห้าวนัท าการ และกระท าการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วก่อนวนัเลิกกองทนุเปิด
เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัท าการ เช่น ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ิน เป็นต้น  

(3)  จ าหน่ายทรัพย์สินของกองทนุเปิดเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั  เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 
และตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถามให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุเปิด  

32.2  ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการท าประกนัภยัความรับผิดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะ
เปลีย่นให้บริษัทจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส านกังาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวมภายในสบิห้าวนันบัแต่วนัที่บริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุดงักลา่ว 
ทัง้นี ้หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้ส านักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือก 
บริษัทจดัการรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั  และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปลี่ยน
บริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว  

หากบริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป   

32.3   บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ ให้บริการ อนัเนื่องมาจากการใช้บริการของ
บคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สนิท่ีมีมลูคา่ในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

(2)   ต้องไมม่ีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจ าเป็นเพื่อให้กองทนุได้รับ
ประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (churning) ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทนุที่อยู่ภายใต้การบริหารจดัการ
ของบริษัทจดัการ  บริษัทต้องกระท าด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทนุ
นัน้ด้วย 

ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทนุบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวไว้ในรายงานรอบปี
บญัชี และรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย 

32.4    ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

1    ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนที่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ในแต่ละกองทนุรวมต้องไม่เกินหนึ่งในสาม
ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

2    ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)  กรณียกเว้นให้ถือหนว่ยลงทนุได้โดยไมจ่ ากดัสดัสว่นส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

(ข)  กองทนุประกนัสงัคม 



 

กองทนุเปิด ไทยดรากอน                                                                                                            48 

(ค)  กองทนุการออมแหง่ชาต ิ

(ง)  กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาติ 

(จ)  กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

(ฉ) กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 

(ช)  กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะตาม (ก) ถงึ (ฉ) 

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

(ฌ)  นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคล เช่น 
ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 

(ญ)  บคุคลอื่นท่ีได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 

(2)  กรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรอื่นใดให้ผ่อนคลายสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจถือหน่วยลงทนุเกิน
ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 1 ได้แตไ่มเ่กินร้อยละห้าสบิของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด โดยได้รับการ
ผอ่นผนัจากส านกังาน ทัง้นี ้ในการผอ่นผนัดงักลา่ว ให้ส านกังานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุ
รวมดงักลา่วเป็นส าคญั 

เง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุกรณีที่ถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ ต้องมีสาระส าคญัอย่างน้อย
ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุของบคุคลใด
หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

(2)   การจ ากดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

(ก)   บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจ ากดัสิทธิรับเงินปันผลใน
สว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)   การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หนว่ยลงทนุมาเพิม่เตมิ 

(2)   การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 2 

(ข)   บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจ ากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  

(ค)   ในระหวา่งการด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน บริษัทจดัการจะจดัท าบญัชีและแยกเงินปันผลสว่น
ดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิอื่นของกองทนุรวมโดยไมน่ ามารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(3)  ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นบั
คะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

32.5 การจดัท าทะเบียนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และข้อจ ากดัการโอนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถกูต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจ ากดัสิทธิ
ใดๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากได้กระท าตามข้อก าหนดในข้อผกูพนัหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอ านาจปฏิเสธการโอนหนว่ยลงทนุ ในกณีที่การถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมและหน้าที่ของ
บริษัทจดัการ 

32.6   หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

การด าเนินการใดที่โครงการจัดการกองทนุรวมหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการ
กองทนุรวมได้ด าเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวงเห็นชอบให้
ด าเนินการดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมติ 

มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีให้ด าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมาย ให้ถือวา่มตินัน้เสยีไป 

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั ต้องได้รับมติโดยเสยีง
ข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของโครงการจดัการกองทนุรวมนัน้ เว้นแตก่รณีที่กองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่
เทา่กนั ให้ได้รับมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีถือหนว่ยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด 

(2)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุที่
ถือหนว่ยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด 

(3)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับ
ผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ 

32.7 เพื่อให้เป็นไปตามพนัธะผกูพนัและกฎหมายที่มีผลบงัคบัใช้ตอ่การประกอบกิจการของบริษัทจดัการหรือกลุม่ยโูอบี อาทิ
เช่น ข้อก าหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกันตามที่ระบุในข้อ 32.8 หรือในกรณีที่ 
บริษัทจดัการหรือกลุม่ยโูอบีมีความประสงค์ก าหนดนโยบายหรือแนวการด าเนินธุรกิจอนัเป็นผลสืบเนื่องจากพนัธะผกูพนัหรือ
กฎหมายดงักล่าว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการก าหนดเง่ือนไขส าหรับการเปิดบญัชีและการท าธุรกรรมตามหลกัเกณฑ์ 
และ/หรือนโยบายของบริษัทจดัการ และกลุม่ยโูอบีตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ลงทนุทราบไว้ ณ ที่
ท าการของบริษัทจดัการ 

32.8 ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ตอ่ไปจะเรียกวา่ 
FATCA) โดยมีผลบงัคับใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดให้สถาบนัการเงินที่ไม่ใช่สญัชาติ
อเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลที่อยู่ใน
บงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
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รัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลงึกบั FATCA (ซึ่ง
ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพนัตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกันและ
บคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ 
FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ มีสถานะ
เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส าคญัในสองกรณี คือ 

(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที่กองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุ
ทางอ้อมในทรัพย์สนิทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบันการเงิน
อื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย 
ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักลา่วก่อนช าระให้กบั
กองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่ เข้าร่วมผูกพันตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการ 
ท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจท าให้กองทุนรวมไม่สามารถ
ด าเนินการลงทนุต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทนุได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถ 
ท ารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัภายใต้ข้อก าหนด
และหลกัเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงาน
ของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิใน
การด าเนินการดงันี ้

(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเข้าขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายต่างประเทศ
ที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมูล (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผู้ เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอื จ านวนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) 
ที่มีอยูใ่นบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ ให้กบัหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อก าหนด
ของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุน าสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความเก่ียวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ใน
แบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการ
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เปลีย่นแปลง เป็นต้น รวมถึงน าสง่หลกัฐานเพื่อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่
เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทุนหรือผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น ในกรณี
ที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธิในการด าเนินการอยา่งใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุดงักลา่วรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ใน 
ค าขอเปิดบญัชี   

(1) ไมรั่บค าสัง่ซือ้/สบัเปลีย่น/โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

(3) ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ 
หน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 

การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้องอันจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติ  
บริษัทจดัการจะเลอืกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเข้าขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบคุคลตามที่
กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น 
บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งข้อมลูของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุไปยงัหนว่ยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
33.  การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ไมม่ี 
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