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ค าจ ากัดความ 

โครงการ  หมายถึง  โครงการจดัการกองทนุเปิด ไทย อิควิตีฟั้นด์ 

กองทุนรวม  หมายถึง  กองทนุเปิด ไทย อิควิตีฟั้นด์ 

หน่วยลงทุน  หมายถึง  หนว่ยลงทนุกองทนุเปิด ไทย อิควิตีฟั้นด์ 

บริษัทจัดการ  หมายถึง  บริษัทหลกัทรัพย์ที่ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทการจดัการกองทุนรวม ซึ่งในท่ีนีค้ือ บริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

วันท าการ  หมายถึง  วนัเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ 

วันท าการซือ้หน่วยลงทุน   หมายถึง  วันที่บริษัทจัดการก าหนดให้ผู้ ลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุน
(Subscription Date)  ได้ ทัง้นี ้ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ 

วันท าการขายคืนหน่วยลงทุน   หมายถึง  วันที่บ ริษัทจัดการก าหนดให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถ
(Redemption Date)  ท าการขายคืนหนว่ยลงทนุได้ ทัง้นี ้ตามที่ก าหนดไว้ใน 
  รายละเอียดโครงการ 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  หมายถึง  บคุคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ท าหน้าที่ขาย
หรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณี ของกองทนุรวม 

ผู้ดูแลผลประโยชน์  หมายถึง  ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งได้แก่ ธนาคาร ทหาร
ไทย จ ากดั (มหาชน) 

มูลค่าหน่วยลงทุน  หมายถึง  มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการท่ีค านวณ 

ราคาขายหน่วยลงทุน (Subscription Price)  หมายถึง  มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วันท าการขายหน่วยลงทุน บวกด้วย 
ส่ ว นต่ า งค่ า ข ายหน่ ว ยลงทุน  ( ถ้ ามี )  และบวก ด้ ว ย
คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน   หมายถึง  มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วันท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
(Redemption Price)  หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ 
  หกัด้วย คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  หมายถึง  ค่ า ธ ร รม เนี ยมที่ บ ริ ษัทจัดการจะ เ รี ยก เ ก็บจาก ผู้ ซื อ้ 
(Front-End Fee)   หน่วยลงทุน  โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนั 
  ท าการขายหนว่ยลงทนุเป็นฐานในการค านวณ (ถ้ามี) 
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ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน   หมายถึง  ค่าธรรม เนียมที่บ ริ ษัทจัดการจะเ รียก เ ก็บจากผู้ ข า ย 
(Back-End Fee)  คืนหนว่ยลงทนุโดยจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการ 
 รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเป็นฐานในการค านวณ (ถ้ามี) 

ส่วนต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุน   หมายถึง  สว่นตา่งที่กองทนุจะเรียกเก็บจากผู้สัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
(Redemption Spread)  ในกรณีที่มีการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  (ถ้ามี) กลา่วได้ว่า

ส่วนต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนนี  ้ โดยหลกัคือค่าชดเชย
ต้นทนุและค่าใช้จ่ายในสว่นที่เป็นของผู้ ถือหน่วยรายที่ท าการ
ขายคืน อนึ่ง ส่วนต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนนี ้จะถูกนับ
รวมเข้าเป็นรายได้อื่น ๆ ของกองทนุ บริษัทจดัการไม่ได้มีสว่น
ในการได้รับผลประโยชน์จากการนีแ้ตอ่ยา่งใด 

ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน   หมายถึง  สว่นตา่งที่กองทนุจะเรียกเก็บจากผู้ซือ้หนว่ยลงทนุในกรณี 
(Subscription Spread)  ที่มีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก (ถ้ามี) 

กล่าวได้ว่าส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุนนีค้ือส่วนค่าชดเชย
ต้นทุน  และค่ าใช้ จ่ ายในการเสนอขายหน่วยลงทุน 
ในแต่ ละค รั ้งที่ มี ก า ร เ ปิ ดกา ร เสนอขายหน่ วยลงทุน 
อนึง่สว่นตา่งคา่ขายหนว่ยลงทนุนี ้จะนบัรวมเข้าเป็นรายได้อื่น 
ๆ ของกองทุน  บริษัทจัดการไม่ได้มีส่วนในการได้รับ
ผลประโยชน์จากการนีแ้ตอ่ยา่งใด 

แก้ไขราคาย้อนหลัง  หมายถึง  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุที่
ถูกต้อง โดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แต่วนัที่ราคาหน่วยลงทุน 
ไมถ่กูต้องจนถึงปัจจบุนั 

การชดเชยราคา  หมายถึง  การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ ซือ้หรือผู้ ขายคืน
หนว่ยลงทนุท่ีมีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง หรือการจ่ายเงินซึง่มี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับ
ราคาหน่วยลงทนุที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วย
ลงทนุ 

ควบกองทุนรวม   หมายถึง   การควบกองทุนรวมตัง้แต่สองกองทุนรวมขึน้ไปเข้าเป็น
กองทนุรวมเดียว โดยจดัตัง้กองทนุรวมใหม่ขึน้มาเพื่อซือ้หรือ
รับโอนทรัพย์สนิ สิทธิ และหน้าที่ของกองทนุรวมเดิม และเลิก
กองทนุรวมเดิม  

รวมกองทุนรวม   หมายถึง   การรวมกองทนุรวมตัง้แตส่องกองทนุรวมขึน้ไปเข้าเป็นกองทนุ
รวมเดียว โดยกองทุนรวมที่รับโอนซือ้หรือรับโอนทรัพย์สิน 
สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนรวมที่โอนมาเป็นของตน และเลิก
กองทนุรวมที่โอน  
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ควบรวมกองทุน   หมายถึง   การควบกองทนุรวมหรือการรวมกองทนุรวม แล้วแตก่รณี  

ใบแสดงสิทธิ  หมายถึง  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย 
(depositary receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง  หมายถึง  หลักท รัพย์ประ เภทใดประ เภทหนึ่ งที่ ออกโดยบริ ษัท 
จดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสทิธิ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ส านักงาน หรือ หมายถึง  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

ตลาดหลักทรัพย์  หมายถึง  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สมาคม  หมายถึง  สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

สถาบันการเงนิ  หมายถึง  สถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของ
สถาบนัการเงิน 

บริษัทจดทะเบียน  หมายถึง  บริษัทท่ีมีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

กิจการ  หมายถึง  บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทที่มี
หลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน 
จ ากัด ที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ประกาศก าหนด 

กลุ่มกิจการ  หมายถึง  บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
สภาวิชาชีพบญัชีก าหนดเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม 

ค าเสนอซือ้  หมายถึง  ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 

คนสหรัฐอเมริกา (US Person)  หมายถึง  US Person ตามความหมายที่ก าหนดไว้ใน Regulation S ซึ่ง
ออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ค.ศ. 1933 (ซึ่งความหมายค าว่า “US Person” อาจมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ) 

 

 

โครงการจดัการ 

กองทุนเปิด ไทย อิควิต้ีฟันด ์
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ชื่อบริษัทจัดการ :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

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

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม  : 

1.1. ช่ือโครงการจดัการ : กองทนุเปิด ไทย อิควิตีฟั้นด์  
 
1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : Thai Equity Fund    
 
1.3. ช่ือยอ่  : TEF  
 
1.4. ประเภทโครงการ : โครงการเปิด  

การระดมทนุ  : ผู้ลงทนุในประเทศ  
 

1.5. อายโุครงการ  : ไมก่ าหนด  

เง่ือนไขอื่นๆ    : ไมก่ าหนด  
 

1.6. ลกัษณะโครงการ : กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
 

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุน 
ที่เสนอขาย : 

2.1. จ านวนเงินทนุของโครงการ : 5,000 ล้านบาท  

เง่ือนไข  : ไมม่ี 
 

2.2. มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย  : 10 บาท  
 
2.3. จ านวนหนว่ยลงทนุ  : 500,000,000 หนว่ย  
 
2.4. ประเภทหนว่ยลงทนุ  : ระบช่ืุอผู้ ถือ  
 
2.5. ราคาของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก  : 10 บาท  

http://www.uobam.co.th/
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2.6. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก  : 10,000 บาท  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะลดหยอ่น หรือยกเว้นมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุครัง้แรก โดยขึน้อยูก่บั
ดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ ไว้ที่
ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

 
2.7. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : ไมก่ าหนด 
 
2.8. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน  : ไมก่ าหนด  
 
2.9. มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า  : ไมก่ าหนด  
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภท
และอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน: 

3.1. วตัถปุระสงค์ของโครงการ  
เพื่อน าเงินท่ีได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทนุที่เป็นบคุคลธรรมดาและนิติบคุคลทัง้ในและต่างประเทศ  ลงทนุใน
ตราสารแห่งทนุ ตราสารแห่งหนี ้และ/หรือเงินฝาก ของบริษัทที่มีปัจจยัพืน้ฐานดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตดี
อยา่งมีเสถียรภาพจากการฟืน้ตวัของระบบเศรษฐกิจ เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสม ทัง้นี ้กองทนุอาจรับ
จ านองอสงัหาริมทรัพย์เพื่อเป็นหลกัประกนัการลงทนุได้ และ/หรือในกรณีที่กองทนุรวมได้รับที่ดินจากการช าระหนี ้
หรือสทิธิเรียกร้อง กองทนุรวมอาจด าเนินการจดัสรรท่ีดินที่ได้รับโอนใบอนญุาตท าการจดัสรรที่ดินเพื่อประโยชน์
ในการจ าหนา่ยที่ดินดงักลา่วตอ่ไปได้ด้วย  
 

3.2. ประเภทของกองทนุรวม : พิเศษ 
 
3.3. นโยบายการลงทนุ : ตราสารแหง่ทนุ   

รายละเอียด :  

“กองทุนเปิด ไทย อิควิตีฟั้นด์” เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทที่อยู่ในระหว่างด าเนินการขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ ที่เป็นบริษัทที่มีปัจจยัพืน้ฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอตัราสงู และมี
เสถียรภาพทางการเงิน โดยจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่ทนุโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ    

นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (เพื่อเป็นการป้องกนัความเสี่ยง) หรือหลกัทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก .ล.ต. 
หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ   
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กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรือ Credit 
Linked Note 

อนึ่ง ผู้ จัดการกองทุนจะเป็นผู้ จัดสัดส่วนการลงทุน และพิจารณาถึงความจ าเป็นของการจัดหา และ /หรือ
เลอืกสรรวิธีการป้องกนัความเสีย่งตา่ง ๆ ของกองทนุ โดยจะพิจารณาให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 
ทัง้นี ้เพื่อผลตอบแทนที่ดีและเพื่อผลประโยชน์ตอ่กองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทุนเป็นหลกั 

ในกรณีที่สถานการณ์การลงทนุไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาด เศรษฐกิจ และการเมืองมีความผนัผวน เกิดภยัพิบตัิ 
หรือเกิดเหตกุารณ์ไมป่กติตา่งๆ เป็นต้น และ/หรือกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบ จนเป็นเหตใุห้
กองทนุจ าเป็นต้องชะลอการลงทนุเป็นการชัว่คราว ดงันัน้ จึงอาจมีบางขณะที่กองทนุไมส่ามารถลงทนุให้เป็นไป
ตามสดัสว่นการลงทนุท่ีก าหนดไว้ในโครงการตามข้างต้นได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทนุ
ให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุท่ีก าหนดไว้ในโครงการตามประกาศตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

3.4. ลกัษณะพิเศษ : กองทนุรวมที่มีการกระจายการลงทนุน้อยกวา่เกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)  
 
3.5. การลงทนุในตา่งประเทศ :  ไมล่งทนุในตา่งประเทศ  
 
3.6. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นท่ีจะลงทนุ : 

บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตใ่นกรณี
ที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างตามประกาศของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ดงักลา่ว 

(ก)   ตราสารแหง่ทนุในประเทศ ได้แก่ ตราสาร หรือสญัญา ที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สญัญา
เป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   หุ้น 

(2)   หนว่ยลงทนุหรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ หรือของกองทนุรวมอืน่
ที่มีนโยบายการลงทนุในตราสารแหง่ทนุ เช่น กองทนุรวมผสม เป็นต้น 

(3)   ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุที่โอนสิทธิได้ โดยต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(3.1) การลงทนุในตราสารดงักล่าวต้องเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio 
management)  
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(3.2) บริษัทจัดการจะด าเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพซึ่งมี สภาพคล่องใน
จ านวนที่เพียงพอตอ่มลูคา่การใช้สทิธิตามตราสารดงักลา่ว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทนุหรือ
มีไว้ซึง่ตราสารนัน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(4)   ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ที่มีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบส าคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น 

(5)   ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแห่งทุนตามข้อ 3.6 (ก) (1) (2) (3)  
หรือ (4)  

ทัง้นี ้การท าธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้

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

2)   หลกัทรัพย์ที่ให้ยืมต้องเป็นหลกัทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลกัทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ หรือ
หลกัทรัพย์ที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

3)   ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญของสัญญาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญายืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ 

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

(ข)    ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์ ตราสาร หรือสญัญาที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือ
คูส่ญัญาเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ตราสารแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ 

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

(1.2)   ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสญัญาใช้เงินที่บริษัทหลกัทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเช่ือเพื่อธุรกิจ
หลกัทรัพย์เป็นผู้ออก ซึ่งก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เมื่อทวง
ถามหรือเมื่อได้เห็น 

(1.3)   ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)   อนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นอนัดบัความนา่เช่ือถือ
ของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอันดบัความน่าเช่ือถือที่ได้มาจากการจัดอนัดับความน่าเช่ือถือระยะสัน้ 
(short-term rating) ด้วย หรือ 

(ข)   อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั อยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
(investment grade) ทัง้นี ้โดยการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใต้ช่ือ 
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Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบนัอื่นที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนดเพิ่มเติม 

 (2) ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่ 

(2.1)   ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่ 

(ก)   ตัว๋เงินคลงั 

(ข)   พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(ค)   พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้  ที่กระทรวงการคลงั
หรือกองทุนเพื่อการฟืน้ฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั 
หรือผู้ค า้ประกนั 

(2.2)   ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อนัได้แก่ ตราสารที่มีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาล
ตา่งประเทศ องค์การหรือหนว่ยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ
องค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค า้ประกนั 

ทัง้นี ้ตราสารภาครัฐตา่งประเทศดงักลา่ว ต้องมีลกัษณะตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  

(2)   มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยก าหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบคุคลทัว่ไปว่าพร้อม
จะเสนอราคาซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจ านวนและ
วิธีการท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยก าหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่ส าเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ้
ไทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ และ 

(3) เป็นตราสารที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้  

(ก)   ในกรณีที่เป็นตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตราสารดงักลา่วต้องเป็นตราสารที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสาร
ดงักลา่วเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร
อยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เทา่นัน้ 

(ข)   ในกรณีที่ผู้ออกตราสารเป็นนิติบคุคลตา่งประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสารอยู่
ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade)  

(ค)   ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หากตราสาร
ดงักล่าวไม่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ 
(investment grade) ตราสารนัน้ต้องมีบริษัทจดัการไม่ต ่ากว่า 3 รายเป็นผู้ซือ้ตราสารดงักลา่วเพื่อเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ 
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(2.3)   ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งหมายถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที่ ไม่รวมถึงหุ้นกู้
แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์ ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไป
หรือในลกัษณะจ ากัด หรือที่ออกภายใต้ข้อผูกพนัที่ก าหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลงั หรือที่
นิติบคุคลที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก หรือที่เป็นหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งผู้ออกหลกัทรัพย์ได้
เสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหมน่ัน้ทัง้หมดตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยได้รับช าระราคาเต็มมลูคา่ที่เสนอขายจากผู้ ถือหุ้น  

ทัง้นี ้ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ดงักล่าว ต้องมีลกัษณะตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ประกาศก าหนด 
ตามที่ระบไุว้ในข้อ 3.6 (ข) (2.2) วรรคสอง โดยอนโุลม 

(2.4)   ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุ้นกู้
ที่ไมใ่ช่หุ้นกู้อนพุนัธ์ 

(2.5) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นกู้  ที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมี
ผู้ออกเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลา่วไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้
อนพุนัธ์ 

(2.6)   หนว่ยลงทนุหรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแหง่หนี ้หรือของกองทนุรวม
อื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น 

(2.7)   ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด     

(2.8)   ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.6 (ข) (1) หรือข้อ 3.6 
(ข) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) 

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

ในกรณีที่ตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.6 (ข) เป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสญัญาใช้เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทน 
ผลตอบแทนนัน้ต้องอยูใ่นรูปอตัราดอกเบีย้คงที่หรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้ 

การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือค า้ประกนัของบคุคลที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.6 (ข) ต้องเป็นการรับรองตลอดไป 
รับอาวลัทัง้จ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมม่ีข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั 
หรือค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 

(ค) ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพดงัตอ่ไปนี ้

(1)   หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศ ซึง่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(1.1) เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย          

(1.2)  มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยก าหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบคุคลทัว่ไปว่าพร้อม
จะเสนอราคาซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจ านวนและ
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วิธีการท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยก าหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่ส าเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ้
ไทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหุ้นกู้ แปลงสภาพดงักล่าวในการเสนอขายครัง้แรก หุ้นกู้ แปลงสภาพนัน้ต้องมี
ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) หรือ 

(ข) เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีบริษัทจัดการไม่ต ่ากว่า 3 รายเป็นผู้ซือ้ตราสารดงักลา่วเพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุภายใต้การจดัการ 

ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมีการค า้ประกนั การค า้ประกนัดงักลา่ว ต้องเป็นการค า้ประกนัต้นเงิน
และดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 

(2)   หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในตา่งประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 

(ง)  หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

(จ) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 

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

(1)   การลงทนุในตราสารดงักล่าวต้องเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio 
management)  

(2)   บริษัทจัดการจะด าเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพซึ่งมีสภาพคล่องใน
จ านวนที่เพียงพอตอ่มลูคา่การใช้สทิธิตามตราสารดงักลา่ว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่ง
ตราสารนัน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(ช) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง (hedging) ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(ซ) ทรัพย์สนิอื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบั (ก) ถึง (ช) โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

3.7 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม :  

บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุรวม ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ซึ่งบางอตัราสว่นการลงทนุหรือทัง้หมดจะไม่เป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ประกาศก าหนดไว้ ส าหรับอตัราสว่นการลงทนุที่เป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กรณีที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศ
แก้ไขเปลีย่นแปลงอตัราสว่นการลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะลงทนุให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย รายละเอียด
อตัราสว่นการลงทนุมีดงัตอ่ไปนี ้ 
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3.7.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐไทย ตามข้อ 3.6 (ข) (2.1) เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุได้ โดยไม่จ ากัดอัตราส่วน 

 
3.7.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ 3.6 (ข) (2.2) ที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ

อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดงักลา่ว เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุได้ โดยไม่จ ากัดอัตราส่วน  

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกนัแล้วต้อง
ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูคา่ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดที่มีการขายและรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุตามค าสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแนน่อน (auto redemption) 
 

3.7.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.7.2 หรือสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้าที่มีสนิค้าเป็นตราสารดงักลา่ว เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้
เมื่อค านวณเฉพาะผู้ ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทนุ   

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 
ของมูลค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทนุรวมเปิดที่มีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแนน่อน (auto redemption) 

การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทกุประเภทที่ผู้ออกหรือ
ผู้ เป็นคู่สญัญารายดังกล่าวเป็นผู้ ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลกัหลงั ผู้ ค า้ประกัน หรือคู่สญัญา ซึ่ง
กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิเหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 
 

3.7.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดับที่สามารถลงทุนได้
ดงัต่อไปนี ้ซึ่งธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออกผู้สัง่
จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ ค า้ประกันหรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมี
มลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทนุรายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

(1)   ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ตามข้อ 3.6 (ข) 
(2) ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตามข้อ 3.6 (ค) 
(3)   เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 
(4) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

การค านวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง  ให้นบัมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดงัต่อไปนี ้ ซึ่ง
ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกัน 
หรือคูส่ญัญา รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว   

(1)   ทรัพย์สนิตามข้อ 3.7.5 (1) (2) หรือ (5)  
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(2)   ทรัพย์สนิตามข้อ 3.7.6 (1)  

ในกรณีที่กองทนุมีเงินฝากในนิติบคุคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทนุ 
มิให้นบัมลูคา่ของเงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
 

3.7.5 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้ท่ีบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั 
ผู้สลกัหลงั ผู้ ค า้ประกัน หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เมื่อ
ค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคู่สญัญารายนัน้ไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(1) ตราสารแหง่ทนุในประเทศ ตามข้อ 3.6 (ก) ที่บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคู่สญัญา ทัง้นี ้ไม่รวมถึง
ตราสารแหง่ทนุของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการให้เหตแุหง่การเพิกถอนหมดไป 

(2) หุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์สัง่รับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดงักลา่วอยู่ระหว่างการด าเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตาม
ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวา่ด้วยการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน 

(3) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ตามข้อ 3.6 (ข) เฉพาะที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทนุได้ (investment grade) ทัง้นี ้ไมร่วมถึงตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 

(4) ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตามข้อ 3.6 (ค) ทัง้นี ้เฉพาะที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถ
ลงทนุได้ (investment grade) 

(5) ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ตามข้อ 3.6 (ฉ) ที่อันดับความน่าเช่ือถือของผู้ ออกตราสารอยู่ใน
อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 

(6) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ตามข้อ 3.6 (ช) ที่คูส่ญัญามีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถ
ลงทนุได้ (investment grade) 

ตราสารแหง่ทนุตาม (1) และตราสารแหง่หนีต้าม (3) มิให้หมายความรวมถึงหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม
ที่ถกูจดัให้เป็นตราสารแหง่ทนุตามข้อ 3.6 (ก) (2) หรือตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.6 (ข) (2.6)  

การค านวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง  ให้นบัมูลค่าของทรัพย์สินตามข้อ 3.7.6 (1) ที่บคุคลรายดียวกัน
เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้
รวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ด้วย 
 

3.7.6 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 และ
ข้อ 3.7.5 เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้
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(1)   การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วซึง่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค า้ประกนั หรือคู่สญัญา ต้องมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั 
ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(2)   การลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตาม (1) เมื่อค านวณรวมทกุบคุคลที่เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง 
ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกัน หรือคู่สญัญาแล้ว ต้องมีมูลค่ารวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 15 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บงัคบักับหน่วยลงทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมที่จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 

3.7.7  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ ออก ผู้ สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั 
ผู้ สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุม่
กิจการนัน้ไมเ่กินอตัราอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1)    ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2)   อตัราที่ค านวณได้จากน า้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้
รวมกบัร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือ
องค์ประกอบของดชันี ที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของ
กองทนุนัน้  

 
3.7.8 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ ออก ผู้ สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพื่อเป็น

ทรัพย์สินของกองทนุ หากทรัพย์สินดงักลา่วเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการค านวณตวัชีว้ดั (benchmark) 
ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนินัน้โดยมีมูลคา่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะ
ผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินผลรวมของน า้หนกัของทรัพย์สนิดงักลา่วในตวัชีว้ดัและร้อยละสิบ
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอตัราสว่นท่ีก าหนดไว้ในข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 ข้อ 3.7.5  และ
ข้อ 3.7.6 แล้วแตก่รณี ก็ได้ 

 
3.7.9 ในกรณีของกองทนุรวมที่ประสงค์จะลงทนุหรือมีไว้ซึง่หุ้น นอกจากอตัราสว่นท่ีก าหนดไว้ในข้อ 3.7 นีแ้ล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่หุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม 
เมื่อรวมกนัทกุกองทนุรวมที่บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการต้องไม่ถึงร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ เว้นแตเ่ป็นการได้มาเนื่องจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 

 
3.7.10 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก  บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน 

ที่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา เป็นจ านวนที่มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 
ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี  หรือในรอบอายุกองทุนรวมส าหรับ
กองทนุรวมที่มีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี 
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(1)  ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(2)  ธนาคารพาณิชย์ 

(3)  บริษัทเงินทนุ 

(4)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(5)  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 

(6)  สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(7)  ธนาคารตา่งประเทศ 

การค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึ่ง มิให้นบัมลูค่าของทรัพย์สินดงัต่อไปนี  ้รวมในอตัราสว่น
ดงักลา่ว 

(1)  เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุรวม 

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

อตัราสว่นตามวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคบัในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบก าหนดอายโุครงการ
ของกองทนุรวมที่มีอายโุครงการตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 
 

3.7.11 ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแห่งหนีท้ี่มีลักษณะคล้ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกิน
อตัราสว่นที่ก าหนดตามข้อ 3.7.10 บริษัทจัดการกองทนุรวมจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลา่วให้มี
มลูคา่รวมโดยเฉลีย่ไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้
รอบระยะเวลาบญัชีนัน้ ทัง้นี ้จะค านวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วโดยเฉลี่ยตัง้แต่
วนัแรกของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้จนถึงวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว 

เมื่อบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบตัิตามวรรคหนึ่งแล้ว บริษัทจดัการจะรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ของกองทุนรวมทราบภายในวนัท าการถัดจากวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏิบตัิ
ดังกล่าว ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทจดัการด้วย 

ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบตัิตามวรรคหนึ่งได้ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ให้
บริษัทจดัการเลกิกองทนุรวมนัน้  
 

3.7.12 ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน  อนัเนื่องมาจากปัญหา
ความผนัผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบระยะเวลาบญัชีใดบริษัทจดัการ
อาจขอผอ่นผนัตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อไมต้่องน าการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บตัรเงินฝาก 
ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที่เกิดความผนัผวนดงักลา่วมารวมค านวณอตัราสว่นการ
ลงทนุตามข้อ 3.7.10 ได้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ 
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3.7.13 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นทรัพย์สินของ

กองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
 
3.7.14 ในกรณีของกองทุนรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและใบส าคญัแสดง

สทิธิที่จะซือ้หนว่ยลงทนุเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้ ไมเ่กินอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี  ้ 

(1)   ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทุนของแต่ละกองทนุรวมที่
บริษัทจดัการอื่นเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละ
กองทนุรวมที่บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ  

(2)   ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่
บริษัทจดัการอื่นเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละ
กองทนุรวมที่บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ 

หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เท่านัน้ แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์   
 

3.7.15 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 
(hedging) เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทัง้หมดที่กองทนุมีอยู ่ 

 
3.7.16 บริษัทจดัการอาจท าธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนในนามกองทนุได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกัน

ทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

ค าวา่ “มลูคา่ธุรกรรม” ตามวรรคหนึง่ หมายความวา่ ราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ที่กองทนุพึงได้รับจาก
ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน จนถึงวนัท่ีมีการค านวณ 
 

3.7.17 บริษัทจดัการอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่ธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้การค านวณมลูค่าธุรกรรมดงักลา่ว บริษัทจดัการ
จะค านวณโดยใช้มลูค่าหลกัทรัพย์ที่ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พึงได้รับจนถึงวนัที่ค านวณมลูค่าธุรกรรม
ดงักลา่ว  

 
3.7.18 ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะท่ีกองทนุเข้าท าธุรกรรม มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นที่ก าหนด

ในข้อ 3.7.17 หากตอ่มาธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยมิได้เกิดจาก
การท าธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจัดท ารายงานโดยระบวุนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอตัราสว่นการลงทุนที่ก าหนด
พร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายใน 3 วนัท าการนบั
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แต่วนัที่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมูลค่าเกินอตัราส่วนที่ก าหนด พร้อมทัง้จัดท าส าเนารายงาน
ดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  
 

3.7.19 บริษัทจดัการจะค านวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์
อ้างอิงไทย ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น ใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ ใบส าคญัแสดง
สทิธิอนพุนัธ์ หรือธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)   ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของ
หลกัทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสิทธิดงักลา่ว รวมในอตัราสว่นส าหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่วที่
ก าหนดในข้อ 3.7 นี ้โดยถือเสมือนหนึง่วา่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง   

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจไม่นบัมลูค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิง
ไทยรวมในอตัราสว่นท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญาที่ก าหนดตามข้อ 3.7 ก็ได้ 

มูลค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงที่น ามาค านวณรวมในอตัราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าเท่ากับ
มลูคา่ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยที่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 

(2) ในกรณีของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ 
บริษัทจดัการจะค านวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)   นับมูลค่าที่ผู้ ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าที่ต้องช าระตามตราสารนัน้ รวมในอตัราส่วนที่
ผู้ ออกตราสารดงักลา่ว 

(ข)   นบัมลูค่าของหุ้นที่รองรับรวมในอตัราสว่นที่ผู้ออกหลกัทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่า
กองทุนลงทุนในหุ้นที่รองรับนัน้โดยตรง ทัง้นี ้มูลค่าของหุ้นที่รองรับให้ใช้มูลค่าตามราคา
ตลาดของหุ้นนัน้ซึ่งคูณกับค่าเดลต้าของใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแสดงสิทธิดังกล่าว 
แล้วแตก่รณี  

(3) ในกรณีของใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ บริษัทจดัการจะค านวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี  ้

(ก)   นบัมลูคา่ที่ผู้ออกตราสารดงักลา่วมีหน้าที่ต้องช าระตามตราสารนัน้รวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออก
ตราสารดงักลา่ว 

(ข)   นบัมูลค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงรวมในอตัราสว่นที่ผู้ออกหลกัทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือน
หนึ่งว่ากองทุนลงทุนในหลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิง
ดังกล่าวให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิงนัน้ซึ่งคูณกับค่าเดลต้าของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ 

(4) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ การนบัมลูค่าของของหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมและมลูค่าของ
ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามวรรคหนึง่ของ (1) โดยอนโุลม 
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3.7.20 การค านวณมลูคา่การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อการค านวณอตัราสว่นการลงทนุตาม
ข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 ข้อ 3.7.5 และข้อ 3.7.6 (1) ให้นบัมลูคา่ที่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่มีหน้าที่ต้องช าระตาม
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า รวมค านวณในอตัราสว่นของบคุคลที่เป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว เว้นแตก่รณีที่กองทนุ
ได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญานัน้ในศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องค านวณมลูค่า
และอตัราสว่นตามที่ก าหนดในข้อดงักลา่ว  

 
3.7.21 นอกจากการค านวณตามข้อ 3.7.20 แล้ว บริษัทจดัการจะค านวณอตัราสว่นที่ผู้ออกสินค้าของสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหน้า หรือผู้ที่ต้องช าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดย
ให้ค านวณอตัราสว่นเสมือนกองทนุลงทนุในสนิค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีที่การเข้าเป็นคู่สญัญาใน
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเสีย่งตอ่เครดิต (credit risks) ของผู้ออก
สนิค้าหรือผู้ที่ต้องช าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสนิค้า โดยให้ใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
(notional amount) เป็นมลูคา่ที่ใช้ในการค านวณเว้นแตใ่นกรณีที่เป็นสญัญาออปชนั บริษัทจดัการจะใช้
มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของสญัญาออปชนั 

 
3.7.22 ในการค านวณอตัราสว่นตามข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 ข้อ 3.7.5 และข้อ 3.7.6 (1) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตาม

หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ในกรณีที่ทรัพย์สินดงักล่าวมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกัน บริษัทจัดการจะ
ค านวณอตัราสว่นที่ผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ที่เป็นคู่สญัญาดงักลา่ว หรือค านวณอัตราสว่นผู้ รับรอง 
ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั แล้วแตก่รณี ก็ได้  

(2)   ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกัน 
บริษัทจดัการจะเลือกค านวณอตัราสว่นที่ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ ค า้ประกนัรายใด
รายหนึง่ก็ได้ 

ทัง้นี ้การค านวณอัตราส่วนที่ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกันตามวรรคหนึ่ง จะท าได้
ต่อเมื่อบคุคลดงักลา่วได้ท าการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้
โดยไม่มีข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากัดความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็ม
จ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข  
 

3.7.23 ในกรณีที่กองทุนมีสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทใดตามสดัส่วนจ านวนหุ้นที่กองทุนถืออยู่ (right 
issue) หากการใช้สทิธินัน้จะเป็นเหตใุห้กองทนุลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินของบริษัทดงักลา่วมีมลูค่าเกิน
อตัราส่วนที่ก าหนดในข้อ 3.7 นี ้บริษัทจัดการอาจซือ้หุ้ นเพิ่มทุนนัน้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามอตัราส่วนที่เก่ียวกับเร่ืองดงักล่าว ทัง้นี ้เฉพาะภายในช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัแรกที่ 
ผู้ ถือหุ้นหมดสทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้  

 
3.7.24 ในกรณีที่ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ในขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มา

เป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วนที่ก าหนดในข้อ 3.7 นี ้หากต่อมาตราสารแห่งทุน 
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ตราสารแหง่หนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุนัน้ มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยเหตดุงัต่อไปนี ้บริษัทจดัการ
จะด าเนินการแก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไปตามที่ก าหนดภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่มีการประกาศให้ทราบถึง
เหตุดงักล่าว เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.   

(1) ตราสารแห่งทุน นัน้ในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างแก้ไข
การด าเนินการให้เหตแุหง่การเพิกถอนหมดไป หรือถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

(2) ตราสารแหง่หนีห้รือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ถกูปรับลดอนัดบัความนา่เช่ือถือ 
 

3.7.25 ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่ลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นที่
ก าหนดในข้อ 3.7 นี ้หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอืน่บริษัทจดัการ
จะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจัดท ารายงานโดยระบุช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม
วรรคหนึ่ง และวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงาน
ดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่า
เกินอัตราส่วนที่ก าหนด พร้อมทัง้จัดท าส าเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  
 

3.7.26 ในกรณีที่การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกนัทกุกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการเกินกว่า
ร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี  ้

(1)   ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศที่ก าหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นได้ 

(2)   งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจ านวนที่เกินอตัราสว่นการลงทนุดงักล่าว เว้นแต่กรณีที่มี เหตุ
จ าเป็นและสมควรโดยได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 

(3)   กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดงักล่าว เป็นผลให้กองทุน
ได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้ บริษัทจัดการ
จะด าเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้นการท าค าเสนอซือ้โดยการลดสดัสว่นการถือหุ้น หรือลดการ
มีอ านาจควบคุม หรือยื่นค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์
เพื่อครอบง ากิจการ ทัง้นี ้การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว บริษัทจัดการจะลดสดัส่วนตาม
สดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีแตล่ะกองทนุได้มาจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 
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3.7.27 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที ่ลงทุนหรือในขณะที ่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีม ูลค่าไม่เกิน
อตัราส่วนที่ก าหนดในข้อ 3.7 นี ้หากต่อมามีมูลค่าเกินอตัราสว่นดงักล่าว โดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ 
3.7.11 ข้อ 3.7.18 ข้อ 3.7.23 ข้อ 3.7.24 ข้อ 3.7.25 และข้อ 3.7.26 และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้
เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สนิมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจัดท ารายงานโดยระบุช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม
วรรคหนึง่ และวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นที่ก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้
ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกิน
อัตราส่วนที่ก าหนด พร้อมทัง้จัดท าส าเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 

3.7.28 ข้อจ ากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่น ามาใช้บงัคบักองทุนเปิดที่ปรากฏเหตุตามหวัข้อ “การเลิกโครงการ
จัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการต้องด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหวัข้อ “การด าเนินการของ
บริษัทจดัการ เมื่อเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม” 

 

4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  :  ไมจ่่าย 

หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินปันผล :  

กองทนุไมม่ีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ เนื่องจากจะน าผลก าไรที่ได้รับจากการลงทนุไปลงทนุต่อ
เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 

5. การรับช าระหนีเ้พื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอ่ืน : 

หากมีการผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะ
ไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจัดการจะรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกันและมิใช่หลกัประกันเพื่อ
กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการ
จดัการกองทนุรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี  ้ดงันี ้ 

5.1 กรณีที่บริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  

5.1.1 เมื่อมีการบนัทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์
เป็นผู้มีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้ 

5.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี  ้ บริษัทจัดการจะไม่น าทรัพย์สินดงักล่าวและเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี  ้ มารวมค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม และจะจ าหน่าย
ทรัพย์สนิที่ได้จากการรับช าระหนีใ้นโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เป็นส าคญั เว้นแตก่รณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีต้ก
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ลงรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักลา่วแทนเงิน ทัง้นี ้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจดัการ
ลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ในระหว่างที่บริษัทจัดการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี  ้ บริษัทจัดการอาจ
จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนัน้ได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจดัการ 
จะจ่ายจากเงินส ารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้  

5.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้  บริษัทจัดการจะ
เฉลีย่เงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีค้ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงินได้สทุธินัน้
ภายใน 45 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีมีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการเฉลีย่เงินคืนไปยงั
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัท่ีบริษัทจดัการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
จะผอ่นผนัระยะเวลาการเฉลีย่เงินคืนเป็นอยา่งอื่น  

5.1.4 เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว  ต่อมาปรากฎว่ากองทนุรวมได้รับ
ช าระหนีต้ามตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามความในข้อ 
5.1.3 โดยอนโุลม  

 
5.2 กรณีที่บริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  

5.2.1 ก่อนการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลกัประกันในแต่ละครัง้  บริษัทจัดการจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนัน้การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สิน
ดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมากกวา่การถือหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้  

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะระบุ
รายละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สินที่กองทนุรวมจะได้จากการรับช าระหนี  ้มลูค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
คา่ใช้จ่าย พร้อมเหตผุลและความจ าเป็นในการรับช าระหนี ้ 

5.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี  ้ บริษัทจัดการจะน าทรัพย์สินดงักล่าวมารวมค านวณมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพื่อใช้ในการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสามาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และจะด าเนินการกับทรัพย์สิน
ดงักลา่วดงันี ้ 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้  บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน
ดงักลา่วตอ่ไปเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้  

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้  บริษัทจัดการจะจ าหน่าย
ทรัพย์สนิดงักลา่วในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั 
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และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว  บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว  

ในกรณีที่มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

5.3  ในกรณีที่มีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการ
กองทุนรวมจะด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยทุกรายที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์
ว่าผู้ ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สนิอื่นที่ได้จากการรับช าระหนีก็้ได้   

ทัง้นี ้ในการด าเนินการดังกล่าว บริษัทไม่ต้องน าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้มารวมค านวณมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

เง่ือนไขเพิ่มเติม :  

-  บริษัทจดัการจะรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทนุรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออก
ตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้และ/หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้องกับการรับช าระหนีด้้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุน ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีที่
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหนว่ยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลีย่นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้ โดย
ถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  

- ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สนิที่ได้จากการรับช าระหนีไ้มคุ่้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการ
อาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะคุ้มกบัภาระ
คา่ใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว  และปรากฏว่า
เงินได้สทุธินัน้ไม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวม
ค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมก็ได้ 

 

6. ช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษา
ทรัพย์สินของกองทุนรวม  : 

6.1. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ช่ือ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  

ที่อยู ่ : เลขที่ 3000 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท์ 0-2242-3902-7 
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ผู้ ดูแลผลประโยชน์ที่มีคุณสมบัติเ ป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยคณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 

6.2. เง่ือนไขการเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์ : 

บริษัทจดัการจะเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง  หรือทัง้หมดดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากส านกังานก่อน  

(1) เมื่อบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์
โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 90 วนั  

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้  
ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้  โดยบอกกล่าว 
ให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั  

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในการจดัการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
หรือประกาศของส านกังานหรือกรณีอื่นใดอนัจะมีผลให้บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่สามารถ
ตกลงที่จะแก้ไขเปลีย่นแปลงสญัญา ให้สอดคล้องกบักฎหมาย และประกาศดงักลา่ว ทัง้นี ้เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าว มีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ไมป่ระสงค์จะรับหน้าที่ดงักลา่วตอ่ไป ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ได้ โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  

(4) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุน  เ รียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลง 
ผู้ดแูลผลประโยชน์  

(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบตัิข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศส านกังานว่าด้วยคุณสมบตัิของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้
ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านกังาน และ
บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขดงักลา่วให้ส านกังานทราบภายใน 3 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ได้แก้ไข
เสร็จสิน้  

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ท าการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว  บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตวัผู้ ดูแลผลประโยชน์ต่อส านกังานภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถัดจาก 
วนัที่ครบก าหนดเวลาให้แก้ไข และเมื่อได้รับอนุญาตจากส านักงานแล้ว  บริษัทจัดการจะแต่งตัง้ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมแ่ทนโดยพลนั 

(6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์น าข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวกับการจัดการกองทุน  หรือข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้องกับ 
กองทุนไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 
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ทัง้นี ้การบอกเลิกสญัญาจะต้องบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
ไมน้่อยกวา่ 15 วนั  

(7) กรณีอื่นๆ ตามที่ระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เนื่องจากพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก าหนดให้กองทนุต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์
ดังนัน้ ในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามข้อ  6.2 “เง่ือนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์”  
ผู้ดูแลผลประโยชน์นัน้ต้องท าหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอน
ทรัพย์สินและเอกสารทัง้หมดของกองทนุนัน้ตลอดจนถึงการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สิน
และเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิน้  และผู้ดแูลผลประโยชน์
รายใหมส่ามารถท าหน้าที่ได้ทนัทีเว้นแตบ่ริษัทจดัการหรือผู้มีอ านาจตามกฎหมายจะมีค าสัง่เป็นอยา่งอื่น  
 

6.3. สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิกองทนุรวม : 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  

เลขที่ 3000 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  

โทรศพัท์ 0-2242-3902-7 

และ/หรือ ที่บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในประเทศตา่งๆ
หรือที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ที่บริษัทจดัการจะแตง่ตัง้ขึน้  

 

7. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี : 

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ หรือนายวิชยั รุจิตานนท์ 
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 
100/72 ชัน้ที่ 22 อาคารวอ่งวานิช บี ห้องเลขที่ 100/2 ถนน.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
โทรศพัท์.0-2645-0107-9  โทรสาร 0-2645-0110 

หรือนายประวิทย์ ววิรรณธนานตุร์ หรือนายเทอดทอง เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้ หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ 
หรือนายไกรสทิธ์ิ  ศิลปมงคลกลุ หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ 
บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์.0-2645-0080  โทรสาร 0-2645-0020 

หรือ บคุคลอื่นท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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8. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

ที่อยู ่ : ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33 
ถนนสาทรใต้  แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ (02) 786-2222   โทรสาร (02) 786-2377 
www.uobam.co.th   

หรือบุคคลอื่นที่ได้ รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรัพย์โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบ  
 

9. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจ าหน่าย : 

-- ไมม่ี –  
 

10. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

หมายเหต ุ: 

บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้ สนับสนุนการขายหรือ  
รับซือ้คืนในภายหลงั โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนให้
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบทกุครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ สนบัสนุนการขายหรือ  
รับซือ้คืนของกองทุน โดยผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่ได้รับการแต่งตัง้จะต้องปฏิบตัิงานได้ภายใต้ระบบงาน
เดียวกนักบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ปฏิบตัิหน้าที่อยูก่่อนแล้ว  
 

11. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่ีปรึกษาการลงทุน  : 

-- ไมม่ี --  

หมายเหต ุ :   

บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุน  ให้เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการหรือ
กองทุนเพื่อให้ค าแนะน าในเร่ืองต่างๆที่เก่ียวเนื่องกับการลงทนุและการบริหารจัดการกองทุน  เพื่อให้บริหารจัดการ
กองทนุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  ที่ปรึกษาการลงทนุที่บริษัทจดัการอาจจะแต่งตัง้ขึน้
ดงักลา่วนัน้ จะไม่มีอ านาจควบคมุการด าเนินงานของบริษัทจดัการแต่อย่างใด  โดยเมื่อบริษัทจดัการแต่งตัง้ที่ปรึกษา
การลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งช่ือที่ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวไปยังส านักงานคณะกรรมการ  
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ไป 

 

http://www.uobam.co.th/
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12. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่ีปรึกษากองทุน  : 

-- ไมม่ี --  

หมายเหต ุ :  

บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ที่ปรึกษากองทุน อาทิเช่น ผู้ เช่ียวชาญด้านธุรกิจและการลงทุน ผู้ เช่ียวชาญด้านกฎหมาย 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น  ให้เป็นที่ปรึกษาของกองทุนตลอดจนให้ค าแนะน าในเร่ืองต่างๆ  
แก่กองทนุ เพื่อให้การบริหารจดัการกองทนุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ที่ปรึกษากองทนุ 
ที่บริษัทจดัการอาจจะแตง่ตัง้ขึน้ดงักลา่วนัน้ จะไมม่ีอ านาจควบคมุการด าเนินงานของบริษัทจดัการแตอ่ยา่งใด โดยเมื่อ
บริษัทจัดการแต่งตัง้ที่ปรึกษากองทุนแล้วบริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งช่ือที่ปรึกษาดังกล่าวไปยังส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ไป 
 

13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

13.1 วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ : 

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะจัดส่งหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคญัที่ผู้ ลงทุนควร
ทราบพร้อมกบัใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้กบัผู้สนใจลงทนุ และบริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลู
โครงการไว้ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทนุของ “กองทนุเปิด ไทย อิควิตีฟั้นด์” สามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมูล
โครงการ ใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ และใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจากที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ หรือ
สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. – 15.30 น. ระหวา่งวนัท่ี 19-26 
พฤษภาคม 2542  
 

13.2 วิธีการเสนอขายหนว่ยลงทนุ : 

ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุแต่ละรายสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ได้ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. – 15.30 น. ระหวา่งวนัท่ี 19-26 พฤษภาคม 2542 โดยจะต้องสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นมลูคา่
ไม่ต ่ากว่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) (ค านวณจากจ านวนหน่วยลงทนุคณูกบัราคาของหน่วยลงทนุที่เสนอ
ขายครัง้แรก)  

ผู้สัง่ซือ้จะต้องช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวนที่ซือ้ให้แก่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือ  
รับซือ้คืนพร้อมทัง้กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ และใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถกูต้อง
ครบถ้วนและชดัเจน  

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือ   
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเหลา่นัน้เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และจะถือเอาบคุคลที่มีช่ือแรก
ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ  อย่างไรก็ดี หากผู้สัง่ซือ้
ประสงค์เป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการอาจพิจารณาตามที่เห็นสมควร  
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13.3 การรับช าระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ : 

(1) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช าระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่สัง่ซือ้  โดยช าระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ 
ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่หักบญัชีธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขต หักบัญชีเดียวกับ
ส านักงานของบริษัทจัดการ  หรือส านักงานผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หรือสาขาของ 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่รับสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัเดียวกบัวนัที่สัง่ซือ้เท่านัน้  โดยลงวนัที่
ตามวนัท่ีที่สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “กองทนุเปิด ไทย อิควิตีฟั้นด์” และระบช่ืุอที่อยู่ และ
หมายเลขโทรศพัท์ของผู้สัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์
ของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

(2) หลงัจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนได้รับการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  พร้อมทัง้ 
เงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะออกส าเนา 
ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน  ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนช าระเงิน 
ค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัที่สัง่ซือ้ 
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนท าการสั่งซือ้หน่วยลงทุน  
ในวนัท าการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้  

ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือตัว๋แลกเงินธนาคาร ดงักลา่วถกูปฎิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สัง่ซือ้ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ สั่งซือ้นัน้ และจะด าเนินการให้
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนน าสง่เช็ค ดราฟต์  หรือตัว๋แลกเงินธนาคารนัน้คืนให้กบัผู้สัง่ซือ้ภายใน 
7 วนัท าการนบัแต่วนัท าการถดัจากวนัที่ได้รับเช็ค ดราฟต์ หรือตัว๋แลกเงินธนาคารนัน้คืนจากธนาคาร
ผู้ เรียกเก็บ  

(3) ทัง้นี ้ในการช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องช าระคา่หนว่ยลงทนุด้วยเงิน จนเต็มคา่ 
จะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหนึ่ง
เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอื่นที่บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ  บริษัทอาจด าเนินการ 
ให้มีการหกักลบลบกนัก็ได้ อนึ่งผู้สัง่ซือ้ที่ได้ท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน
เต็มตามจ านวนแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือขอคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้ 

(4) บริษัทจัดการจะน าเงินที่ได้รับจากการสั่งซือ้หน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีออมทรัพย์ในนาม  
“กองทนุเปิด ไทย อิควิตีฟั้นด์” ที่ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) และที่ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ 
สาขากรุงเทพฯ ซึง่ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักลา่วทัง้หมดจะน าเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 

 
13.4 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ  

(1) บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามที่สัง่ซือ้และได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ
เต็มตามจ านวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลให้จ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ “จองซือ้ก่อนได้ก่อน” 
ตามวนัที่ได้รับการสัง่ซือ้และเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวน  ในกรณีที่มีการสัง่ซือ้ในวนัเดียวกัน
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และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจดัการจะจัดสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่
สัง่ซือ้ให้แก่ผู้ซือ้ 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน  บริษัทจดัการ
สงวนสทิธิที่จดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า  

(3) สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุ
ของผู้สัง่ซือ้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้ โดยนายทะเบียนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรับรอง
สทิธิในหนว่ยลงทนุ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วนัท าการ
นบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 

 
13.5 การคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ : 

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน  ในกรณีต่าง ๆ ภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนด
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในการเสนอขายนัน้ไมไ่ด้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น 
นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ข้างลา่ง บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัสง่เงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุคืนให้แก่ผู้ซือ้
หนว่ยลงทนุเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้สัง่ซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 1 เดือนนบัตัง้แต่วนัท า
การถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกตามสดัสว่นของเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ 
และหากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินภายในก าหนดเวลาดงักลา่วได้อนัเนื่องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการเอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ประกาศก าหนดให้กบัผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วย อนึง่ส าหรับดอกเบีย้และหรือ ผลประโยชน์ใดๆ 
ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) บริษัทจดัการจะน ารวมเข้าเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุ  

(2) กรณีที่บริษัทจดัการต้องยตุิโครงการหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายเนื่องจากไมส่ามารถจ าหน่าย
หนว่ยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถึง 10 ราย หรือจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุได้ถึง 10 รายแตม่ีมลูคา่ที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุต ่ากว่า 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) 
บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัสง่เงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุคืนพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับ
จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้ สัง่ซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายใน 1 เดือนนบัตัง้แต่วนัท าการถัดจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตาม
สดัส่วนของเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายใน
ก าหนดเวลาดงักลา่วได้อนัเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง  บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้
ในอตัราที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนดให้กบัผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วย 

 
 
 



 

กองทนุเปิด ไทย อิควิตีฟั้นด์  32 
 

13.6 เง่ือนไขการขายหนว่ยลงทนุ : 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธและ/หรือระงบัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้:-  

(1) บริษัทจดัการอาจพิจารณาปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุหากการสัง่ซือ้ ดงักลา่ว
จะมีผลท าให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุรายนัน้ถือหนว่ยลงทนุมากกว่าร้อยละ 5.0 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ  

(2) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ  หรือกรณีที่
การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ เป็นต้น 
ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และ ช่ือเสยีงของบริษัทจดัการเป็นหลกั  

(3) กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลให้จ านวนหน่วยลงทนุของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

(4) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สัง่ซื อ้หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือ 
ไม่ครบถ้วน 

(5) กรณีบริษัทจดัการเกิดข้อสงสยัวา่การซือ้หนว่ยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการ
ฟอกเงิน เป็นต้น  

 
13.7  เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี : 

เอกสารประกอบการเปิดบญัชีดงันี ้ 

(1) กรณีบคุคลธรรมดา  

(1.1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง หรือ  

(1.2) ส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง หรือ  

(1.3) ส าเนาหนงัสอืเดินทาง พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง (เฉพาะกรณีชาวตา่งประเทศ)  

(2) กรณีนิติบคุคล  

(2.1) ส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ ซึง่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองความถกูต้อง  

(2.2) ส าเนาหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองความถกูต้อง  

(2.3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง 

(2.4) หนงัสือมอบอ านาจกระท าการ ส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน พร้อม
ส าเนาบตัรประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ อนึ่งหากหนงัสือมอบอ านาจกระท า
การเป็นฉบบัส าเนา ฉบบัส าเนาดงักลา่วนัน้จะต้องลงนามรับรองโดยผู้มอบอ านาจด้วย  

(2.5) บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  
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(3) กรณีเป็นบคุคลประเภทอื่น ๆ เช่น คณะบคุคล บคุคลตา่งด้าว ฯลฯ  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร  
 

14.  การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก : 

ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

 บริษัทจดัการ        ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 Internet  เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์  
 Telephone-Banking  Internet Banking   
 บริการซือ้ผา่นเจ้าหน้าที่ทางโทรศพัท์  บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมตัิ (Regular Saving Plan) 

14.1.  วนัเวลาท าการเสนอขายหนว่ยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  

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

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถท ารายการซือ้ /ขายคืน/สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดท าการธนาคาร
พาณิชย์ ทัง้นี ้การท ารายการภายในเวลาที่ก าหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวนัท าการนัน้ ทัง้นี ้การท ารายการ
ภายหลงัเวลาที่ก าหนด จะถือเป็นรายการของวนัท าการถดัไป  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมลู และเวลาการท ารายการของผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลกัฐานที่
ปรากฏอยูท่ี่บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้ 

อนึง่ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ่ม/ลด วนั เวลา วิธีการ หรือ หยดุ/เลื่อนการสง่
ค าสัง่ซือ้/ขายคืน/ สบัเปลีย่น และ/หรือการสง่ค าสัง่ซือ้/ขายคืน/สบัเปลีย่นลว่งหน้าเป็นการชัว่คราว/ถาวร ซึ่งหาก
เป็นกรณีที่บริษัทจดัการทราบหรือรู้เหตลุว่งหน้า บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วนั 
ท าการก่อนมีการปรับเปลี่ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลีย่นแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทนุไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจดัการ
จะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที่สุด โดยประกาศไว้ ณ สถานที่ท าการของบริษัทจัดการและ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 

14.2.  วิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และราคาขายหนว่ยลงทนุ 

14.2.1 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุครัง้แรก 

ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ียงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ จะต้อง 
เปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 14.6 “เอกสารหลกัฐานใน
การขอเปิดบัญชี” แนบ และจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน ใบค าสั่งซือ้  
หนว่ยลงทนุ และใบค าขอใช้บริการอื่นๆ ให้ครบถ้วนชดัเจน 

14.2.2 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

- ไมก่ าหนด - 



 

กองทนุเปิด ไทย อิควิตีฟั้นด์  34 
 

ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนนีเ้ป็นครัง้แรก ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้เป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 10,000 
บาท (หนึง่หมื่นบาท) หรือตามที่บริษัทจดัการก าหนดเป็นอยา่งอื่น 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะลดหยอ่น หรือยกเว้นมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุครัง้แรก โดย
ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั 
ท าการ ณ สถานท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(1) ราคาขายหนว่ยลงทนุ  

ราคาขายหนว่ยลงทนุ    =  มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการขายหนว่ยลงทนุ  

บวกด้วย  สว่นตา่งคา่ขายหนว่ยลงทนุ (Subscription Spread) (ถ้ามี)  

บวกด้วย  คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee) (ถ้ามี)  

การก าหนดราคาหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายหลงัจากที่มีการปิดการเสนอขายครัง้แรกไปแล้ว บริษัทจดัการ 
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วันท าการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายและ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ซือ้จะได้รับ ซึง่จะเป็นมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายหน่วยลงทนุที่รับรองโดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(2) วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ  

ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมูลโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนส่วนสรุป
ข้อมลูส าคญั และ/หรือใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือเอกสาร
อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ได้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th) หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามวันและเวลาท าการของบริษัทจัดการ และ /หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

14.2.3 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นช่องทางที่บริษัทจดัการก าหนด 

ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือส านักงานและสาขาของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ส าหรับมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ และจ านวนเงินสงูสดุต่อครัง้
ในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละ
ระบบ และ/หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศก าหนดเพิ่มเติม ทัง้นี ้การท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) และ/หรือสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเคร่ืองโทรสาร 
หรือวิธีอื่นใด ท่ีบริษัทจดัการประกาศก าหนด อาทิเช่น 

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

- ช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ผ่าน 2 ช่องทางหลกั คือ ผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคารพาณิชย์ และผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์กิง้ (Telephone 
Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ (Internet Banking) หรือ 

http://www.uobam.co.th/
http://www.uobam.co.th/
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- บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมตัิ (Regular Saving Plan) หรือ 

- บริการซือ้ผา่นเจ้าหน้าที่ทางโทรศพัท์  

ซึง่วิธีการหรือช่องทางการเสนอขายหนว่ยลงทนุดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิด และ/หรือไมเ่ปิด
ให้บริการครบทกุช่องทาง ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถสอบถามเพิ่มเติม และขอคู่มือการใช้บริการของ 
แต่ละระบบได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
หนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถศึกษารายละเอียด ข้อก าหนด และเง่ือนไขต่างๆ 
ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที่บริษัทจัดการได้ประกาศเพิ่มเติม เช่น ผู้สัง่ซือ้ 
หนว่ยลงทนุท่ีต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบญัชีกองทนุหรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
มาก่อน และ/หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ /หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของ 
ธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือ
ช่องทางดงักลา่ว ซึ่งจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็น
การแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
ก่อนวันเร่ิม / หยุดการให้บริการ ทัง้นี  ้จะติดประกาศ ณ สถานที่ท าการของบริษัทจัดการและ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 

14.3 การรับช าระ และการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

14.3.1 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ 
ซึ ่งสามารถช าระผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์  และผ่านช่องทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์กิง้ (Telephone Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ 
(Internet Banking) หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการประกาศก าหนด โดยวิธีการให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่
ระบไุว้ในคูม่ือการใช้บริการ 

14.3.2 ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องช าระเงินคา่ซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่สัง่ซือ้ โดยช าระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ 
ค าสัง่หกับญัชีธนาคาร ช าระผ่านบตัรเครดิต หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้อง 
ลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่  
บริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อการนี ้โดยระบช่ืุอ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้สัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของ
เช็คเพื่อความสะดวกในการติดตอ่และเพื่อผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

14.3.3 ในการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าหน่วยลงทุนด้วย เงินจนเต็มค่า  
จะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไมไ่ด้ เว้นแตผู่้ ถือหนว่ยลงทนุขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหนึง่
เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการหรือกองทุนรวม
เดียวกนั บริษัทจดัการอาจด าเนินการให้มีการหกักลบลบกนัก็ได้  

14.3.4 ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วยวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด เช่น  
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-  เช็ค ดราฟต์ หรือผา่นบตัรเครดิต บริษัทจดัการจะถือวา่วนัท่ีระบใุนใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือ
วนัที่บริษัทจัดการได้รับรายงานการซือ้หน่วยลงทุนของผู้ลงทนุจากผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) เป็นวนัท่ีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะต้องทราบผลการเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการช าระผ่านบตัรเครดิตดงักลา่วไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลา  
ที่ก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะระงบั และ/หรือยกเลกิ และ/หรือเลื่อนวนัสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไป
เป็นวนัเดียวกนักบัวนัท่ีเรียกเก็บเงินได้   

- กรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ภายใต้การบริหารจดัการ 
(กองทุนต้นทาง) มาเข้ากองทุนเปิด ไทย อิควิตีฟั้นด์ (กองทุนปลายทาง) (กรณีเปิดให้บริการ)  
บริษัทจัดการจะถือว่าวันที่ระบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันที่สั่งซือ้หน่วยลงทุน และ  
บริษัทจัดการจะน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางมาช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนของ  
กองทนุเปิดนี ้ภายใน 2 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีที่ระบใุนใบค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

14.3.5 บริษัทจดัการจะน าเงินที่ได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากที่บริษัทจัดการ  
เปิดไว้เพื่อการนี ้ซึง่ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักลา่วทัง้หมดจะน าเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 

 
14.4. การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

14.4.1 การเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุที่ขายได้แล้วจะท าในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุจ านวนนัน้  

โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามที่สัง่ซือ้ และได้ช าระเงินค่าซือ้  
หนว่ยลงทนุเต็มตามจ านวนแล้ว  

อนึ่ง ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุไว้ในใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ านวนเงินที่บริษัทจัดการ 
ได้รับช าระบริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นเกณฑ์  

ยกเว้น :-  

-  ในกรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุน เกินกว่าจ านวน  
หน่วยลงทุนของโครงการจดัการกองทุนที่ได้รับอนุมตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ในกรณีดงักลา่วบริษัทจดัการจะจดัสรรตามสดัสว่นจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีสามารถ
จดัสรรได้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยบริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อน
ได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รับการสัง่ซือ้และเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวน ในกรณีที่มีการสัง่ซือ้ใน  
วนัเดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสดัส่วนจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีสัง่ซือ้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้  

14.4.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการ  
สงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้  
ผู้ซือ้หนว่ยทราบลว่งหน้า  
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14.4.3 ในกรณีที่จ านวนเงินท่ีระบไุว้ในใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจ านวนเงินที่บริษัทจดัการได้รับช าระ
จากผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นเกณฑ์ 

14.4.4 สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการ ซือ้ 
หนว่ยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  

 
14.5 การคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบีย้เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่าย 
เฉพาะผู้ สั่งซื อ้  ใ ห้แก่ผู้ สั่งซื อ้ภายใน 1 เดือนนับแต่วันท าการขายหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนของเงิน 
ค่าซือ้หน่วย ลงทุน อนึ่ง ส าหรับดอกเบีย้และหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ เ กิดขึน้จากเงินที่ได้ รับจากการ  
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) บริษัทจดัการจะน ารวมเข้าเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ 
 

14.6.  เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีมีดังนี ้เว้นแต่บริษัทจัดการยินยอมผ่อนผันให้เป็นกรณีไป  : (บริษัทจัดการ 
ขอสงวนสทิธิในการพิจารณาจากเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามที่เห็นสมควร)  

14.6.1 กรณีบคุคลธรรมดา 

(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

(2) ส าเนาหนงัสอืเดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง (เฉพาะกรณีบคุคลตา่งด้าว) 

(3) ส าเนาสมดุเงินฝากที่มีช่ือและเลขที่บญัชี พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติม/ทดแทน 

14.6.2 กรณีนิติบคุคล 

(1) ส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 

(2) ส าเนาหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของบริษัท ส าเนาบตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 

(3)    ส าเนาบัญชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) ในกรณีบริษัทจ ากัด หรือหลกัฐานอื่นที่แสดงรายช่ือผู้ เป็น
หุ้นสว่นหรือผู้ เป็นเจ้าของนิติบคุคล ทัง้นี ้ตามที่บริษัทจดัการก าหนด พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง
โดยผู้มีอ านาจลงนาม 

(4) ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม 

(5) ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

(6) ส าเนาหนงัสอืรับรองของบริษัท หนงัสอืมอบอ านาจ ประกาศ ค าสัง่ ระเบียบภายใน หรือเอกสารหลกัฐาน
ในการแต่งตัง้บคุคลผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลนัน้ๆ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มี
อ านาจลงนาม 
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(7) ส าเนาหนังสือมอบอ านาจกระท าการ ส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้ อื่นกระท าการแทน พร้อม
ส าเนาบตัรประชาชนผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ อนึ่งหากหนงัสือมอบอ านาจเป็นฉบบัส าเนา 
ฉบบัส าเนาดงักลา่วจะต้องลงนามรับรองโดยผู้มอบอ านาจด้วย 

(8) ส าเนาสมดุเงินฝากที่มีช่ือและเลขที่บญัชี พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 

หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติม 

14.6.3 กรณีเป็นบคุคล และ/หรือนิติบคุคลประเภทอื่น ๆ เช่น คณะบคุคล ห้างหุ้นสว่นไม่จดทะเบียนนิติบคุคล
ที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรือองค์กรอิสระ ฯลฯ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารอื่นใด
เพิ่มเติม/ทดแทน ตามที่เห็นสมควร 

 
14.7 เง่ือนไขการซือ้หนว่ยลงทนุ  

14.7.1 บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ท าการศกึษา และยินดีที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ตามที่ระบุ
ไว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสอืชีช้วนแล้ว  

14.7.2 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรับปรุงเปลีย่นแปลงเพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจดัสง่เอกสาร ข้อมลู 
หรือรายงานตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบักองทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจดัการ
อาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น จดัสง่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ การจดัสง่ข้อมลูทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจดัสง่ให้ในรูปแบบข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น หรือวิธีการอื่น
ใดตามที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจ านงไว้ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ส าหรับหนังสือรับรองสิทธิใน 
หนว่ยลงทนุท่ีได้รับผา่นทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื่นใด ตามที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดง
ความจ านงไว้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถใช้แทนหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุตามปกติได้ 

อนึ่ง กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจ านงในการรับเอกสาร ข้อมลู หรือรายงานต่างๆ เก่ียวกับ
กองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายต่างๆ
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีที่ได้แสดงความจ านงไว้เท่านัน้ จนกว่าจะมีค าสัง่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 
ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมลูเกี่ยวกบักองทนุครบถ้วน ตามวิธีหรือ
ช่องทางที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงความจ านงไว้กบับริษัทจดัการ 

14.7.3 ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีได้ท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และได้ช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวนแล้ว 
จะเพิกถอนการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนมุตัิจาก
บริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

14.7.4 ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีมีถ่ินฐานอยูใ่นตา่งประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อก าหนด กฎระเบียบ 
และภาษีตา่ง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุเอง 

14.7.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับ การสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน
ให้แก่ US Person 
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14.7.6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซือ้หน่วยลงทุน ทัง้หมดหรือบางส่วน  
และ/หรือปฏิเสธที่จะให้ค าแนะน าการลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้:-  

(1)  กรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยรายใดรายหนึง่ อาจมีผลท าให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุราย
นัน้ๆ ถือหนว่ยลงทนุมากกวา่ร้อยละ 5.0 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

(2)  กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทนุของกองทุนเกินกว่าจ านวนเงินทุน
ของโครงการตามที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    

(3)   กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน  
ไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วน 

(4) กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน  
ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทัง้ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อก าหนดของบริษัทจัดการ อาทิเช่น ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล 
หรือให้ข้อมลูที่ไม่ครบถ้วน เพื่อประกอบการให้ค าแนะน าที่สอดรับกบัระดบัความเสี่ยงของกองทนุรวม   
และ/หรือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุประสงค์จะลงทนุในกองทนุที่มีระดบัความเสี่ยงสงูกว่าระดบัความเสี่ยงที่  
ผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้ค ายืนยันรับทราบถึงระดับ 
ความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้จากการลงทุนในกองทุนดงักลา่ว และ/หรือกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้น าส่ง
เอกสารหลกัฐานประกอบการซือ้หนว่ยตามที่ก าหนด เป็นต้น 

(5)  กรณีที่มีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง/
เก่ียวเนื่อง/เก่ียวพนักับผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน เป็นบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง/
เก่ียวเนื่อง/เก่ียวพนักบัการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรืออยู่ระหว่างถกูกลา่วโทษ/สอบสวน/ติดตาม/
ต้องสงสยั/ถูกด าเนินคดี และ/หรือ เป็นบุคคลที่มีช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือผู้กระท าผิด (Black List) จาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรก ากบัดแูลที่เก่ียวข้องในเร่ืองดงักลา่ว   

(6)  กรณีที่ปรากฏเหตกุารณ์ตามข้อ 18 “การเลือ่นก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ” ข้อ 19 “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือ ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ” 
ข้อ 20 “การหยุดรับซือ้คืนหน่วยลงทุน” หรือ ข้อ 24 “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและ
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวิธีการ
ด าเนินการในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง”  

(7)  บริษัทจดัการอาจขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุในบางกรณี
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทุน
หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุหรือ
ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์โดยรวมของกองทนุผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ และ ช่ือเสยีงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการเป็นหลกั  

(8) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนทัง้หมดทุก
รายการและยกเลกิการขายหนว่ยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกนีห้ากคาดการณ์ได้ว่า การจดัตัง้  
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และ/หรือการลงทุนของกองทุน ณ ขณะนัน้ๆ ไม่เหมาะสม และ/หรือไม่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อนัก
ลงทนุโดยบริษัทจดัการอาจยกเลกิการจดัตัง้กองทนุและคืนเงินคา่จองซือ้ให้กบันกัลงทนุโดยเร็ว  

14.7.7 กรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดมีจ านวนเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ
ของกองทนุรวม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่บคุคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ซือ้หน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุ
รวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

เง่ือนไขอื่น : 

เง่ือนไขอื่น ๆ ของข้อ 14 “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 14 “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” 
ตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจดัการก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการก่อนวนัเร่ิม
ให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้
การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมดงักลา่วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 
 

15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

15.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

- ใบหนว่ยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 
- หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

- ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 
- รูปแบบอื่นใดตามที่บริษัทจดัการก าหนด 

ทัง้นีก้ารออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบใุนข้อ 15.2 
 
15.2 เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ 

บริษัทจดัการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่เป็นเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุแต่ละราย เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ร้องขอ และ/หรือ บริษัทจดัการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้ โดยจะ
ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

15.2.1 หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

(1) เมื่อสิน้สดุการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีได้รับการ
จดัสรรหนว่ยลงทนุให้เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อ
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จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 15 วนัท าการ นบัตัง้แตว่นัท าการถดัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุ
ครัง้แรก หรือภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัที่ค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ทัง้นี ้เอกสารหลกัฐานตา่งๆจะจดัสง่โดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนเป็นผู้มอบให้แล้วแตก่รณี 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือ
หน่วยลงทุนเหล่านัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้ รับเงินที่ได้จากการขายคืน 
หน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที่มีช่ือตามเง่ือนไขการลงนามในค าขอเปิดบัญชี  
หนว่ยลงทนุเป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ในการลงนามเอกสารส าคญัของกองทนุ 

(2) นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีการสัง่ซือ้และ/หรือ
ขายคืนหน่วยลงทนุ ดงันัน้บริษัทจดัการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทนุที่ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน  
และในหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุท่ีสง่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุฉบบัลา่สดุเป็นรายการท่ีเป็นปัจจบุนัและถกูต้อง พร้อม
ทัง้ด าเนินการให้มีการสง่มอบหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ เพื่อเป็นการยืนยนัจ านวนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัท่ีค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ 

(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องท าการทกัท้วงข้อผิดพลาด
ภายใน 7 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีได้รับหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

15.2.2 สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

(1) บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะด าเนินการบนัทกึช่ือผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
และในสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

(2) นายทะเบียนจะออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐานเพื่อยืนยนัการ 
ท ารายการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ
ได้ ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ด าเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อ
ขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คื นของท่าน ทัง้นี ้ 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทุนเฉพาะกลุ่มก่อน โดย
บริษัทจัดการจะท าจดหมายแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ ก่อนที่บริษัทจัดการเร่ิม
ให้บริการสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

(3) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้าที่ที่จะต้องน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนของท่านบนัทึกรายการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถน าสมุด
บญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมาบนัทึกรายการให้เป็นปัจจุบนัได้ตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่น าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาบนัทึกรายการให้เป็นปัจจุบนั ให้ถือเอาข้อมลูที่
บนัทกึไว้ในระบบนายทะเบียนเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง 

(4) ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ร้องขอออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดและ
เง่ือนไขตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ ตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้บคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอื่น 
สามารถออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ ซึง่บริษัทจดัการจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังาน
ของบริษัทจดัการลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัท าการ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการ 

15.2.3 ใบหนว่ยลงทนุ 

นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกใบหนว่ยลงทนุ (Scrip) ให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุเฉพาะในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอให้
บริษัทจดัการออกใบหนว่ยลงทนุ เพื่อน าไปใช้หลกัประกนัในการขอสนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน หรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทัง้นี ้
ในการออกใบหนว่ยลงทนุทกุกรณีจะกระท าเมื่อบริษัทจดัการเห็นสมควรเทา่นัน้ โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

(ก) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกรอกใบค าขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุ ซึง่ขอรับได้จากนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

(ข) ยื่นใบค าขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุ พร้อมช าระคา่ธรรมเนียมในการออกใบหนว่ยลงทนุตอ่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

(ค) นายทะเบียนหนว่ยลงทนุโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะด าเนินการออกใบหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ตามจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุกรอกในใบค าขอ ส าหรับกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกจ านวนหน่วยลงทนุใน
ใบค าขอมากกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่า 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทนุส าหรับหน่วยลงทนุจ านวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดย
นายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 

(ง) ใบหนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการออกให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด
ซึง่จะระบช่ืุอผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยในใบหนว่ยลงทนุจะต้องมีลายมือช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทจดัการ
และประทบัตราส าคัญ หรือลายมือช่ือนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เคร่ืองจักรประทบั หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะอนญุาตให้ท าได้ จึงจะถือวา่ใบหนว่ยลงทนุถกูต้องและมีผลสมบรูณ์
ตามกฎหมาย 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีใบหนว่ยลงทนุ หากจะขายคืนหน่วยลงทนุจ านวนดงักลา่ว จะต้องน าใบหน่วยลงทนุมาสง่มอบคืน
แก่บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ เพื่อโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทนุ
ดงักลา่วได้ 

15.2.4 นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกและสง่มอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึ่งได้รับการปรับปรุง
รายการให้เป็นปัจจุบนั ณ วนัท าการสดุท้ายของทกุไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ือปรากฏอยู่ใน
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัดงักลา่ว 

ในกรณีที่บัญชีกองทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนัน้ไม่มีการติดต่อใช้บริการเป็น
เวลานานติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบญัชีดงักลา่วโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหน้าไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ  

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับ
ผู้ สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เช่นหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือ
รูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่บริษัทจดัการก าหนด 
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โดยผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถร้องขอเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลงั ตาม
หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขที่บริษัทจดัการก าหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรูปแบบ
และ/หรือเง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการสง่มอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการจดัการกองทนุรวม และไมถื่อวา่เป็นการด าเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 
 

16. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : 

16.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

 บริษัทจดัการ                       ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 Internet  บริการขายผา่นเจ้าหน้าที่ทางโทรศพัท์ 
 บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมตัิ (Regular Saving Plan) 
 

16.2 วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบปกติ 

รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

16.2.1 การสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ให้ครบถ้วนชดัเจน 

16.2.2 มลูคา่ขัน้ต ่าของการขายคืนหนว่ยลงทนุ 

ไมก่ าหนด 

16.2.3 ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  =  มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
หกัด้วย สว่นตา่งคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Redemption Spread) (ถ้ามี)  
หกัด้วย คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ(Back-end Fee) (ถ้ามี)  

บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการที่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณ
ราคารับซือ้คืน โดยมลูค่าหน่วยลงทุน ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที่ได้รับการ
รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

16.2.4 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นช่องทางที่บริษัทจดัการก าหนด 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ต้องการขายคืนหนว่ยลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับใบค าสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุ
ได้ที่บริษัทจดัการ หรือส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ส าหรับมลูค่าขัน้ต ่า
ของการสัง่ขายคืน และจ านวนเงินสงูสดุต่อครัง้ในการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ใน
หนงัสอืชีช้วน และ/หรือคูม่ือการใช้บริการของแตล่ะระบบ และ/หรือตามที่บริษัทจดัการประกาศก าหนด
เพิ่มเติม ทัง้นี ้การท ารายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อ
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ด้วยตนเองได้ที่บริษัทจัดการ หรือส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเคร่ืองโทรสาร หรือวิธีอื่นใด ท่ีบริษัทจดัการประกาศก าหนด  

นอกจากช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักลา่วข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยงัเปิดให้มีช่องทางอื่นๆ 
อาทิเช่น  

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

- บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมตัิ (Regular Saving Plan) หรือ 

- บริการขายผา่นเจ้าหน้าที่ทางโทรศพัท์  

ซึง่วิธีการหรือช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิด
ให้บริการครบทกุช่องทาง ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุสามารถสอบถามเพิ่มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการ
ของแต่ละระบบได้ที่บริษัทจดัการ และ/หรือสถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุสามารถศึกษารายละเอียด ข้อก าหนด และเง่ือนไขต่าง ๆ 
ของแตล่ะระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที่บริษัทได้ประกาศเพิ่มเติม เช่น ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ที่ต้องการใช้บริการในแตล่ะระบบ จะต้องเคยเปิดบญัชีกองทนุหรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุมาก่อน และ/หรือ
ได้รับอนมุตัิการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น   

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือ
ช่องทางดงักลา่ว ซึง่จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัเร่ิม / หยดุ
การให้บริการ ทัง้นี ้จะติดประกาศ ณ สถานที่ท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 

16.3   ระยะเวลาในการรับซือ้คืน  

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

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถท ารายการซือ้/ขายคืน/สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ ระหว่างเวลาเปิดท าการธนาคารพาณิชย์ 
ทัง้นี ้การท ารายการภายในเวลาที่ก าหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวนัท าการนัน้ ทัง้นี ้การท ารายการภายหลงั
เวลาที่ก าหนด จะถือเป็นรายการของวนัท าการถดัไป  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมลู และเวลาการท ารายการของผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลกัฐานที่
ปรากฏอยูท่ี่บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้ 

อนึง่ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ่ม/ลด วนั เวลา วิธีการ หรือ หยดุ/เลื่อนการสง่
ค าสัง่ซือ้/ขายคืน/ สบัเปลีย่น และ/หรือการสง่ค าสัง่ซือ้/ขายคืน/สบัเปลีย่นลว่งหน้าเป็นการชัว่คราว/ถาวร ซึ่งหาก
เป็นกรณีที่บริษัทจดัการทราบหรือรู้เหตลุว่งหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ
ก่อนมีการปรับเปลี่ยน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบลว่งหน้า อาทิเช่น  เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
หรือเกิดการเปลีย่นแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทนุไมเ่หมาะสม เป็นต้น บริษัทจดัการจะประกาศ

http://www.uobam.co.th/
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ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยเร็วที่สดุ โดยประกาศไว้ ณ สถานท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 

16.4 การขายคืนหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมต้่องแจ้งลว่งหน้า 

ทัง้นี ้ให้ดเูง่ือนไขในข้อ 16.3 ประกอบ  
 

16.5 การช าระเงินคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  

16.5.1 บริษัทจดัการจะด าเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ
ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุน
หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัสง่ทางไปรษณีย์หรือน าสง่โดย
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ตามที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้  

16.5.2 สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บนัทกึข้อมลูการสัง่ซือ้/ขายหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  

16.5.3 บริษัทจดัการจะยกเลกิจ านวนหนว่ยลงทนุที่รับซือ้คืน ในวนัท าการถดัจากวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้ 
 

16.6  เง่ือนไขการขายคืนหนว่ยลงทนุ  

16.6.1 บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ท าการศึกษา และยินดีจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ ตามที่ระบุ
ไว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสอืชีช้วนนีแ้ล้ว 

16.6.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องแสดงบัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจของผู้ ถือหน่วยลงทุนต่อบริษัทจดัการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือสาขาของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ส าหรับผู้ ถือหน่วย
ลงทนุประเภทนิติบคุคลจะต้องแสดงเอกสารส าคญัที่แสดงถึงการท านิติกรรมในนามของนิติบคุคลนัน้
ด้วย เช่น หนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ หนงัสือมอบอ านาจกระท าการ และหนงัสือบริคณห์สนธิของ
นิติบุคคลนัน้ เป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้เอกสารหลักฐานอื่นๆ ได้ตามที่
เห็นสมควร  

16.6.3 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ียื่นแสดงความจ านงในการขายคืนหนว่ยลงทนุ และ/หรือสง่ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
จะท าการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทัง้นี ้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณี
พิเศษ 

16.6.4 ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรือจ านวนเงินที่ต้องการขายคืนในใบค าสัง่ 
ขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนและ /หรือจ านวนเงินที่ปรากฎในการบันทึกโดย 
นายทะเบียนหนว่ยลงทนุบริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมด
เทา่ที่ปรากฏตามที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้  
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16.6.5 เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเคร่ืองโทรสารของผู้ สัง่ขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบ  
การท ารายการได้เท่านัน้ บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ 
เป็นหลกัฐานการท ารายการท่ีสมบรูณ์และอ้างอิงได้ 

16.6.6 กรณีเปลีย่นแปลงวนั เวลา วิธีการ หรือหยดุรับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ   

บริษัทจัดการอาจท าการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับค าสัง่ซือ้คืน/ขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือ
ระยะเวลาการสง่ค าสัง่ลว่งหน้าตา่งไปจากเดิม เช่น หากผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่บริษัทจดัการ
แตง่ตัง้ได้ท าการขยาย หรือลดระยะเวลาในการท าการให้แตกต่างไปจากวนั เวลาท าการตามปกติของ
ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ท าการขยาย หรือลดระยะเวลาในการท าการให้
แตกตา่งไปจากวนั เวลาท าการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลีย่นแปลงระบบการโอนเงินระหวา่งประเทศ 
เป็นต้น  

16.6.7 กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  กรณีที่เอกสารหลกัฐานการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไมค่รบถ้วน  

(2)  กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ท าการขายคืนหน่วยลงทนุยงัมิได้น าสง่เอกสารหลกัฐานต่างๆ ที่ใช้เปิดบญัชี
จนครบถ้วน ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุจะต้องน าสง่เอกสารหลกัฐานต่างๆ 
จนครบถ้วนก่อนจึงจะท าการขายคืนหนว่ยลงทนุได้ 

(3) กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยงัมิได้ท าการแจ้งการ
เปลี่ยนแปลง และ/หรือน าส่งเอกสารหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(4)  กรณีที่มีค าสัง่จากหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย  มีค าสัง่ให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงบั การสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุ 

16.6.8 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีใบหนว่ยลงทนุที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือบริษัทจดัการได้ออกไว้ให้ตามข้อ 15 
“การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจ านวนดงักล่าว
จะต้องน าใบหนว่ยลงทนุมาสง่มอบคืนแก่บริษัทจดัการเพื่อให้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุท าการโอนหนว่ย
ลงทนุนัน้เข้าระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วได้ 

เง่ือนไขอื่น :  

เง่ือนไขอื่น ๆ ของข้อ 16 “การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ” 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 16  “การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขที่บริษัทจัดการก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะติดประกาศ 



 

กองทนุเปิด ไทย อิควิตีฟั้นด์  47 
 

ณ สถานที่ท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  (ถ้ามี) ทัง้นี ้การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือ
เพิ่มเติมดงักลา่วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 
 

17. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน : 

ช่องทางการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ : 

 บริษัทจดัการ        ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 Internet  บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมตัิ  
 บริการสบัเปลีย่นผา่นเจ้าหน้าที่ทางโทรศพัท์ (Regular Saving Plan)  

17.1  เง่ือนไขการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ 

การสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) 
เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในโครงการ
จดัการและ/หรือหนงัสอืชีช้วน  

โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุขาออก
จากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) ไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง โดยเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน
ดงักลา่วนีจ้ะถกูหกัคา่ธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขาเข้าของกองทนุเปิดปลายทางไว้ด้วย (ถ้ามี) 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 
โดยจะต้องเป็นกองทนุเปิดที่ระบุไว้ในหนงัสือชีช้วนว่าสามารถท าการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้เท่านัน้ 
ทัง้นี ้การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุไปมาระหวา่งกองทนุเปิดตา่ง ๆ นัน้ จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในหนงัสือ
ชีช้วนด้วย 

ทัง้นี ้การในท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ  ผู้ ถือหน่วย/ผู้ลงทุนสามารถท ารายการสบัเปลี่ยนได้เฉพาะ
กรณีเป็นการท ารายการภายใต้ผู้ ถือหนว่ยบคุคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยเดียวกนัเท่านัน้ บริษัทจดัการ
ไมอ่นญุาติให้มีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุข้ามหมายเลขผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เว้นแตจ่ะได้รับการพิจารณาจากบริษัทจดัการ
เป็นรายกรณี 

อนึ่ง ในการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ท าการเปิดบญัชีกองทุนผ่านตวัแทน
ขายของบริษัทจดัการนัน้ อาจมีกรณีที่ไมส่ามารถท ารายการสบัเปลีย่นได้ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัระบบงานของตวัแทนที่
ท าการเปิดบญัชีของผู้ ถือหนว่ยเป็นส าคญั 

เงื่อนไขอื่น ๆ 

(1) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะหยดุรับค าสัง่สบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้ ใน
กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรับค าสัง่สบัเปลี่ยนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบ
ในทางที่ดีตอ่กองทนุเปิดและผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศเร่ืองดงักลา่วไว้ในที่เปิดเผย 
ณ สถานท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนั  
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(2) ส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้ท ารายการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุมาจากกองทนุเปิดต้นทางในวนัท าการ
ก่อนหน้า จะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนีซ้ึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทางได้เมื่อ กองทุนเปิด
ปลายทางได้รับเงินคา่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเรียบร้อยแล้ว 

(3) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่สัง่สบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดงักลา่วนัน้ 
บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนได้ท ารายการจนเสร็จสิน้สมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

(4) ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ านวนหนว่ยลงทนุที่จะสบัเปลีย่นในใบค าสัง่สบัเปลีย่นมากกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุ 
หรือมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง ที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นรายการที่
บนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 

(5) บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลกิจ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทางในวนัท าการถดัจากวนัที่
รายการสบัเปลีย่นนัน้เสร็จสมบรูณ์แล้ว 

(6) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุเมื่อรายการสบัเปลี่ยนสมบรูณ์แล้ว ภายใน 4 วนั
ท าการนบัแตว่นัท าการถดัจากวนัท่ีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

 
17.2 วนัเวลาท าการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถท าการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งค าสัง่สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุให้เป็นวนัและเวลาเดียวกนักบัการสง่ค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
และ/หรือหนงัสอืชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ที่
บริษัทจดัการก าหนด 
 

17.3 การก าหนดราคาขายหนว่ยลงทนุ กรณีสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ  

ในการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเมื่อสิน้วนัท าการสบัเปลีย่น
จะก าหนดราคาขายและราคารับซือ้ ดงันี ้ 

(1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง  

การก าหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของวนัท าการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน 
หกัด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

(2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง  

การค านวณราคาสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุที่ค านวณได้ ณ วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ
ก่อนหน้าวนัท่ีบริษัทจดัการถือวา่ได้รับเงินจากกองทนุเปิดต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายและราคารับซือ้ในการสบัเปลีย่นการถือหน่วยลงทนุข้างต้นจะต้อง
ได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
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17.4  วิธีการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ  

วิธีหรือช่องทางการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุให้ใช้วิธีหรือช่องทางเดียวกนักบัการสง่ค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของทัง้กองทุนเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 
และ/หรือเง่ือนไขหรือหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจดัการก าหนด 
 

17.5  การคืนเงินคา่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 13.5 “การคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน” และข้อ 14.5 “การคืนเงินค่าซือ้ 
หนว่ยลงทนุ” 

เง่ือนไขอื่น : 

เง่ือนไขอื่น ๆ ของข้อ 17 “การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ” 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ทัง้หมดหรือบางสว่น และ/หรือปฏิเสธ
ที่จะให้ค าแนะน าการลงทุนในกรณีที่เอกสารหรือข้อมลูประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจาก  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทัง้ตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อก าหนดของบริษัทจัดการ อาทิเช่น ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูล  
ที่ไม่ครบถ้วน เพื่อประกอบการให้ค าแนะน าที่สอดรับกับระดบัความเสี่ยงของกองทุนรวม และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปลงทุนในกองทุนที่มีระดบัความเสี่ยงสงูกว่าระดบัความเสี่ยงที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ยอมรับได้ และผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมย่ินยอม/ไมใ่ห้ค ายืนยนัรับทราบถึงระดบัความเสีย่งที่เพิ่มขึน้จากการลงทนุในกองทนุ
ดงักลา่ว และ/หรือกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมไ่ด้น าสง่เอกสารหลกัฐานประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ก าหนด 
เป็นต้น 

นอกจากนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม ข้อ 17 “การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน”  
ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่บริษัทจดัการก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย
ไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัเร่ิม
ให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมดงักลา่วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 
 

18. การเล่ือนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีค าสั่งขายคืน  
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่ายจ่าย  
โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  

(2) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการพบวา่ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์
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ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืน  
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิ ดเป็น 
อตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราค า  
โดยราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป 
และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจดัการอาจเลื่อนได้
ไม่เกิน 10 วันท าการนับตัง้แต่วันท าการถัดจากวันที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผัน 
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทัง้นี  ้การผ่อนผนัดงักลา่วไม่รวมกรณีตาม (1) และ
บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ประกาศการเลือ่นก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานที่
ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่
ได้มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั  

(2) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดท ารายงานในเร่ืองดงักล่าว  พร้อมทัง้แสดง
เหตุผลและหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคาจากผู้ ดูแลผลประโยชน์ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักท รัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักลา่วแทนก็ได้  

(3) ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนัน้หากถึงวันท าการซือ้ขาย 
หนว่ยลงทนุวนัอื่น และมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะต้องช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ยงัค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน  แล้วจึง
ช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในวนันัน้ ๆ ตอ่ไป  

 

19. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ ในกรณีที่
ปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  

(2) เมื่อบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย  
จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรัพย์สิน
ของกองทนุเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไมข่าย ไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่
ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่น
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หน่วยลงทุนในกรณีนีไ้ด้ไม่เกิน1 วนัท าการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

บริษัทจดัการจะประกาศการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือ
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ที่ใช้ในการซือ้ขายหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุและแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้มีค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั และบริษัทจดัการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้ 
ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุ
เปิดนัน้ให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบโดยพลนั  

ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ่งวนัท าการบริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน  หรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซื อ้ 
ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ รวมทัง้แจ้งการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบในทนัทีที่สามารถกระท าได้ด้วย  

ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการ
อาจหยดุค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุก็ได้  

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือ
หยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบวา่ราคาขายหนว่ยลงทนุไม่
ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชย
ราคาโดยราคาขายหน่วยลงทนุที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทนุที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป
และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้นี  ้บริษัทจัดการจะประกาศหยุด
การขายหนว่ยลงทนุ หยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการและ
สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และแจ้ง
ให้ผู้ที่ได้มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั 

 

20. การหยุดรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เว้นแต่จะ
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ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับค าสัง่ซือ้  
ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 
 

21. การช าระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ : 

กรณีบริษัทจดัการไมส่ามารถช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานก่อน
และไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยขัน้ตอนที่ก าหนดดงักลา่วต้องสามารถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมทกุราย และบริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั  
 

22. สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) และท่ีปรึกษา (ถ้ามี) : 

เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์แ ละ
ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด 
สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี) มีดงัตอ่ไปนี ้

22.1. สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ : 

22.1.  (ก) สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ  

ในการจดัการกองทนุ บริษัทจดัการมีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) การบริหารกองทนุ  

(1.1) ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อ
ส านกังาน ภายใน 15 วนัท าการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุตอ่ประชาชนครัง้แรก 

(1.2) จดัการกองทนุให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการที่ได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผกูพนัระหว่างบริษัทจดัการ
และผู้ ถือหนว่ยลงทนุ พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่
ประกาศไว้ทัง้ในปัจจบุนัและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด  

(1.3) น าเงินของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างๆ หรือทรัพย์สินอื่น ตามที่ระบไุว้ภายใต้ข้อ  3.6 “ประเภท
ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่มุ่งหมายจะลงทนุ” และซือ้ขาย จ าหน่าย สัง่โอน 
เปลีย่นแปลงเพิ่มเติมหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้ ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะลงทนุให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดของกฎหมาย และตามวตัถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน  ทัง้นีโ้ดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นหลกั  

(1.4)  ด าเนินการเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยแล้วหรือยกเลกิหนว่ยลงทนุท่ีรับซือ้คืน  
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(1.5)  ด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศก าหนด  

(1.6) จัดสรรผลก าไรของกองทุนเพื่อจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 26 “การ
ก าหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทุน” ของโครงการจดัการกองทนุ  

(1.7) สงวนสทิธิที่จะปฏิเสธ ระงบั หรือหยดุการสัง่ซือ้-ขายคืนหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ  

(1.8)  สงวนสทิธิที่จะหยดุการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ 

(1.9)  สงวนสทิธิที่จะเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ  

(1.10)  สงวนสิทธิที่จะรับช าระหนีเ้พื่อกองทนุด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลกัประกนั แทนการช าระหนีด้้วยเงินสด
ตามตราสารแหง่หนีต้ามที่ระบไุว้ในโครงการ  

(1.11)  สงวนสทิธิที่จะช าระคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินได้  

(1.12)  สงวนสิทธิที่จะละเว้นไม่ปฏิบตัิตามมติของคณะที่ปรึกษากองทุน หรือ มติของผู้ ถือหน่วยลงทุน เมื่อ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้จดัการกองทุนมีเหตอุนัสมควรเช่ือได้ว่ามติดงักล่าว ขดั ฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบงัคบั 
ประกาศ ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ หนว่ยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย  

(1.13)  เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุ้นหรือหลกัทรัพย์อยู่เท่าที่จ าเป็น เพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(1.14)  เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือวิธีจดัการกองทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ  

(1.15)  กระท านิติกรรมสญัญาใด ๆ ในนามของกองทนุ ซึง่บริษัทจดัการมีอ านาจกระท าได้ภายในขอบเขตของ
กฎหมาย  

(1.16)  ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นเพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ โดยปฏิบตัิให้
เป็นไปตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดทัง้ที่มีอยู่
ในปัจจบุนัและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด 

(1.17) ด าเนินการเลกิกองทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ 

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทนุ  

จดัให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใด  จากและให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
และกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 23 
“คา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุและกองทนุรวม”  

(3) การแตง่ตัง้บคุคลที่เก่ียวข้องเพื่อการจดัการกองทนุ  
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(3.1) จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุ ซึ่งมีคณุสมบตัิตามประกาศส านกังานว่าด้วยคุณสมบตัิของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และ
แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อื่นแทนตามเง่ือนไขในการเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ใน
ข้อ 6.2 “เง่ือนไขการเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์” ทัง้นี ้โดยได้รับอนญุาตจากส านกังานก่อน  

(3.2) แต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด  

(3.3) จดัให้มีผู้สอบบญัชีของกองทุนที่มีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี  

(3.4) แต่งตัง้ผู้ ช าระบัญชีกองทุน เมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทัง้นี  ้โดยความเห็นชอบของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก่อน  

(3.5) แตง่ตัง้และถอดถอนนายทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร  

(3.6) แต่งตัง้และถอดถอนที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) ที่ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการลงทนุของบริษัทจดัการ 
และ/หรือที่ปรึกษากองทนุ (ถ้ามี) ที่ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของกองทนุ ตลอดจนให้ค าแนะน าในเร่ือง
ตา่งๆ แก่กองทนุ ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร  

(4) การด าเนินการอื่น ๆ  

(4.1) จดัให้มีการฝากทรัพย์สนิของกองทนุไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ 

(4.2) จัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด และเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(4.3)  จดัท ารายงานเพื่อแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมทกุรอบปีบญัชี ซึ่งมีสาระตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
ส านักงาน และส่งรายงานดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัสิน้ปีบญัชี และ
บริษัทจดัการจะจดัให้มีรายงานของรอบระยะเวลาลา่สดุไว้ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ  และสถานที่
ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เพือ่ให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุสามารถตรวจดไูด้ และจดัส าเนาให้เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ 

  ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดัการเลือกจัดท าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปีปฏิทิน 
ระยะเวลาการสง่รายงานเพื่อแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมของรอบปีบญัชีจะขยายเป็นภายใน 
4 เดือนนบัแตว่นัสิน้ปีบญัชี   

(4.4)  จดัท ารายงานเพื่อแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมเปิดทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบญัชีหรือ
ของปีปฏิทิน ซึ่งมีสาระตามที่ก าหนดไว้ในประกาศส านกังาน และสง่รายงานดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและส านกังานภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบ
ระยะเวลา 6 เดือนดงักล่าว และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสดุไว้ ณ 
ส านกังานของบริษัทจดัการ และสถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้
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เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุเพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถตรวจดไูด้ และจดัส าเนาให้
เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ  

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดท าและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบัญชี 
บริษัทจดัการจะได้รับยกเว้นไม่ต้องจดัท าและสง่รายงานดงักลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลงั
ส าหรับปีบญัชีนัน้ 

(4.5) จดัท าหนงัสือชีช้วนใหม่ทกุรอบปีบญัชีเพื่อแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุ ณ  วนัสิน้ปีบญัชี และส่ง
ให้แก่ส านกังานภายใน 60 วนั นบัแตว่นัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชีนัน้  

(4.6) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมลูที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจ านวนเงินทนุทะเบียน และการ
แก้ไขเพิ่มเติมจ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนให้แก่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติมนัน้  

(4.7) ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อส านักงาน  โดยเสีย
คา่ธรรมเนียมตามอตัราที่ส านกังานก าหนด ในกรณีที่หลกัฐานดงักลา่วสญูหายหรือถกูท าลาย  

(4.8) จัดท าข้อมูลการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาสามเดือน หกเดือน 
เก้าเดือน และสิบสองเดือนของรอบระยะเวลาบญัชีหากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไป
ตามสดัสว่นการลงทนุท่ีก าหนดไว้ในโครงการ  พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และเปิดเผยข้อมลูดงักลา่ว
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควรภายใน 15 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาดงักลา่ว 

(4.9) จดัท ารายงานอตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินที่มีมลูค่าเกินอตัราส่วนที่
ส านกังานก าหนด ในกรณีที่มิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้หลกัทรัพย์มาเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการที่ส านกังานก าหนด และจดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัถดั
จากวนัท่ีหลกัทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราที่ก าหนด  

(4.10) หน้าที่อื่นใดตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

(ข)  เง่ือนไขการเปลีย่นบริษัทจดัการ  

กองทนุรวมอาจเปลี่ยนบริษัทจดัการได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้และเมื่อได้รับการอนมุตัิ หรือเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

1)  เมื่อสิน้สดุระยะเวลา และ/หรือเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในโครงการ  

2)  ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงนโยบาย วิธีการในการจดัการ การด าเนินงาน การบริหารจดัการกองทนุ หรือ
มีการเปลีย่นแปลงโครงสร้างผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือกรณีอื่นใดอนัจะมีผลให้บริษัทจดัการไม่ประสงค์ที่จะ
ปฎิบตัิหน้าที่ตอ่ไป บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการไมรั่บหน้าที่ในการจดัการกองทนุตอ่ไป ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะต้องแจ้งตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ไมป่ระสงค์ที่จะรับหน้าที่ต่อไป (ลาออก) 
โดยที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องด าเนินการจดัหาบริษัทจดัการรายใหม่ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม
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พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อท าหน้าที่จดัการกองทนุ
ตามที่ระบุไว้ในโครงการแทนบริษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วนันบัจากวนัที่ได้รับแจ้งจาก
บริษัทจดัการ  

ในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ก็ให้ด าเนินการขอความเห็นชอบดงักลา่วก่อน โดยบริษัทจดัการ
จะปฏิบตัิหน้าที่ตอ่ไปจนกวา่จะมีการแตง่ตัง้บริษัทจดัการรายใหม ่อยา่งไรก็ดี หากเป็นกรณีที่บริษัทจดัการได้ท า
การบอกกลา่วการลาออกจากการเป็นบริษัทจดัการตามข้อ (2) ข้างต้นนีจ้นครบถ้วน แต่กองทนุ และ/หรือผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ และ/หรือคณะกรรมการลงทนุไมส่ามารถจดัหาบริษัทจดัการกองทนุรวมอื่นใดมารับหน้าที่ได้ภายใน 
180 วนันบัแต่วนัที่บริษัทจัดการได้ท าการบอกกล่าว บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการโดยถือว่าการ
ด าเนินการดงักลา่วได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายแล้ว 

22.2. สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ : 

(1) สทิธิของผู้ดแูลผลประโยชน์  

(1.1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนส าหรับการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสญัญาแต่งตัง้  
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ  

(1.2) บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาดงักลา่ว
โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน  

(2) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  

(2.1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบตัิตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ
กองทุนและข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้ในปัจจุบนั 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด 

(2.2) ดแูล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุโดยแยกทรัพย์สินของกองทนุออกจากทรัพย์สิน
ของผู้ดแูลผลประโยชน์และทรัพย์สินของลกูค้าอื่นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทนุ รับเงินต่างๆ 
ที่กองทนุจะพงึได้รับจากการจดัตัง้และด าเนินงานของกองทนุ เช่น เงินจองซือ้หนว่ยลงทนุ เงินปัน
ผล และดอกเบีย้จากหลกัทรัพย์ เงินได้จากการจ าหน่ายหรือเวนคืนหลกัทรัพย์ และเงินอื่นใดของ
กองทุน และน าเข้าไว้ในบญัชีเงินฝากและ/หรือบญัชีทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนดแูลการ
เบิกจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ  

(2.3) จดัให้มีการรับมอบ เปลีย่นแปลง จ าหนา่ย สง่มอบ และโอนหลกัทรัพย์ตา่ง ๆ ซึง่เป็นทรัพย์สนิของ
กองทนุตลอดจนรับช าระหรือช าระราคาค่าหลกัทรัพย์ดงักลา่ว ตามค าสัง่ของบริษัทจัดการเมื่อ
เห็นวา่หลกัฐานถกูต้องแล้ว  
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(2.4) รับรองความถกูต้องในจ านวนหนว่ยลงทนุที่เพิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามจ านวนเงินที่บริษัทจดัการโอนเข้าบญัชีสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนและ
จ านวนหน่วยลงทนุที่ถูกยกเลิกจากการขายคืนของผู้ ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวนัท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ ตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  

(2.5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการที่บริษัทจดัการเลือ่นก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ เนื่องจากมีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถ
จ าหนา่ยจ่ายโอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผล  

(2.6) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการที่บริษัทจดัการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่
ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
หากเห็นวา่มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ยจ่ายโอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุได้อย่าง
สมเหตสุมผล หรือไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมี
เหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(2.7) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในกรณีที่บริษัทจัดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมก าหนด  

(2.8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการก าหนดวิธีค านวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุ ตามราคา
ที่เป็นธรรมในกรณีที่วิธีการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิตามปกติท าให้มลูค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกบั
สภาวการณ์ในขณะค านวณมลูคา่  

(2.9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลกัษณ์อักษรในการท าธุรกรรมเพื่อกองทุนรวมกับ
บคุคลที่เก่ียวข้อง โดยธุรกรรมนัน้ไมม่ีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื่นที่ไม่เป็นไปตามราคาตลาด ก่อน
การท าธุรกรรมในแตล่ะครัง้ 

(2.10) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการรับช าระหนีเ้พื่อกองทนุด้วยทรัพย์สนิอื่นที่มิใช่หลกัประกนั
แทนการช าระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแหง่หนี ้ 

(2.11) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการจดัการกองทนุของบริษัทจดัการ เพื่อประกอบกบัข้อมลูอื่น ๆ ที่บริษัทจดัการ
เป็นผู้จดัหาในการจดัท ารายงานดงันี ้ 

1) รายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน โดยสง่ให้บริษัทจดัการ
ภายใน 30 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดือนดงักลา่ว  

2) รายงานทกุรอบปีบญัชี โดยสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 60 วนั นบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้  

(2.12) รับรองความถูกต้องในการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน  ราคารับซือ้คืน และ
ราคาขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ และการค านวณหน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และจ านวนหน่วยลงทนุที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ ที่บริษัทจดัการได้ค านวณไว้ และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง เมื่อเห็นวา่ถกูต้องแล้ว  

(2.13) จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากเพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทนุตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  
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(2.14) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้น รับเงินปันผล 
และรับดอกเบีย้ การจองหุ้นเพิ่มทนุ การเปลีย่นแปลงมลูค่าหุ้น และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผล
ต่อการถือครองหลกัทรัพย์ของกองทนุ โดยทนัทีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากตลาดหลกัทรัพย์  

(2.15) จดัท ารายงาน และบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้และสง่ให้แก่บริษัทจดัการ  

1) รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงผลในการด าเนินการตามค าสัง่ของบริษัทจดัการเก่ียวกับ
การรับและจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบีย้ และอื่น ๆ  

2) จดัท าบญัชี และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุท่ีรับฝากไว้  

3) จดัท าบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุ และรับรองความถกูต้อง  

4) จดัท ารายงานเก่ียวกบัเงินสด และรายละเอียดการค านวณมลูค่าทรัพย์สิน  มลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุ 

5)  จดัท างบกระทบยอดส าหรับบญัชีเงินฝากที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้มีอ านาจลงนาม 

(2.16) แจ้งให้บริษัทจดัการทราบในกรณีที่บริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์ หรือข้อบงัคบัอื่นใดที่ออกโดยอาศยัอ านาจของ
กฎหมายดงักลา่ว จนก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่กองทนุ  

(2.17) จดัท ารายงานเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ในกรณีที่  
บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุหรือไม่ปฏิบตัิ
ตามหน้าที่ตามมาตรา 125 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นี ้
ภายใน 5 วนั นบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว  

(2.18) ด าเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที่
เห็นสมควร ทัง้นีจ้ะต้องไมเ่ข้ามามีอ านาจตอ่การตดัสนิใจและการด าเนินงานของบริษัทจดัการ  

(2.19) ด าเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นี  ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
หรือเมื่อได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ค่าใช้จ่าย
ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนในกองทนุให้เรียกร้องจากทรัพย์สิน
ของ กองทนุ  

(2.20) ในกรณีที่มีการเลกิโครงการ หน้าที่ผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิน้สดุเมื่อผู้ช าระบญัชีได้จดทะเบียนเลิก
กองทนุกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยในช่วงระยะเวลาที่
การช าระบัญชียังไม่สิน้สดุ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจด
ทะเบียนเลกิกองทนุ  

(2.21) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม  ผู้ดูแลผลประโยชน์นัน้ต้องท า
หน้าที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและ
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เอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทนุนัน้ ตลอดจนถึงการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การโอน
ทรัพย์สินและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิน้
และผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถท าหน้าที่ได้ทนัที เว้นแต่บริษัทจดัการหรือผู้มีอ านาจตาม
กฎหมายจะมีค าสัง่เป็นอยา่งอื่น  

(2.22) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดท ารายงานในเร่ืองดงักล่าว  
พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและหลกัฐานที่ได้ให้ความเห็นชอบหรือที่ได้ให้ การรับรองข้อมลูในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ ดูแลผลประโยชน์ให้ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบโดยพลนั  

(2.23) ท าการรับรองในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอนัมีสาเหตุเนื่องมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่
อาจควบคุมได้ เช่น จากราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง  

(2.24)  ท าการรับรองรายละเอียดโครงการที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลกัษณะเป็น
การให้ประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและ
หลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด  

(2.25)  ท าการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หาก
ปรากฏวา่มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วไมเ่กินร้อยละ 55 ของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของโครงการ 

มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของโครงการ 

(2.26)  ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ต้องดูแลการด ารงจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตาม
โครงการและประกาศก าหนด และในกรณีที่จ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่ก าหนดใน
โครงการหรือประกาศ และบริษัทจัดการไม่ด าเนินการตามประกาศและโครงการ ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์มีหน้าที่ต้องรายงานให้ส านกังานทราบ 

(2.27)  หน้าที่อื่นใดที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ หรือโดยข้อก าหนดของกฎหมายที่
เก่ียวข้องเป็นหน้าที่ท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องกระท า ทัง้นี ้ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

(2.28) ผู้ ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาด หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และ
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศไว้โดยเคร่งครัด  
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22.3. สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน : 

(1) สทิธิของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

(1.1) ได้รับคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุส าหรับการท าหน้าที่เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ของกองทนุ (ถ้ามี) ตามอตัราที่ก าหนดไว้ในโครงการ  

(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา
ดงักลา่วโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน  

(2) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

(2.1) ให้จดัวางเอกสารเผยแพร่ ณ ส านกังานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนเก่ียวกับกองทนุ รวมทัง้ด าเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูค่า
หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุรวมทัง้ข้อมลูและเอกสารอนัจ าเป็น  

(2.2) แจกจ่ายหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุสว่นสรุปข้อมลูส าคญั ใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค าสัง่
ซือ้หน่วยลงทุน ใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับหน่วยลงทุนท่ี
จ าหนา่ย หรือเอกสารอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกบักองทนุ  

(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถกูต้องและความครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ในการซือ้หรือขายคืน  
หนว่ยลงทนุและเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  

(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิเช่น บตัรประชาชน บตัรข้าราชการ  ว่าตรงกับช่ือของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุของกองทนุในการท าธุรกรรมกบัของกองทนุ  

(2.5) รับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ หรือช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ  ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ 
ตามเง่ือนไขที่ระบใุนโครงการ  

(2.6) ยืนยนัการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี และเอกสารอื่นใดที่เก่ียวข้อง  

(2.7) คืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ที่ไมไ่ด้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุตามค าสัง่บริษัทจดัการ  

(2.8) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุน  หรือผู้ ถือ 
หน่วยลงทุนเมื่อมีความจ าเป็นที่จะต้องแจ้งหรือติดต่อเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือเมื่อมีเหตจุ าเป็นอื่นใด  

(2.9) ท าการอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัหน้าที่ดงักลา่วข้างต้น  

(2.10) ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ตลอดจนกฎหมายที่
เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด  

(2.11) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
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22.4. สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตวัแทนจ าหนา่ย : 

เช่นเดียวกบัท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อ 22.3 “สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน” 

22.5. สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทนุ : 

(1) สทิธิของที่ปรึกษาการลงทนุ  

ได้รับคา่ธรรมเนียมส าหรับการท าหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาการลงทนุ ตามสญัญาจดัตัง้ที่ปรึกษาการลงทนุ  

(2) หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทนุ  

(2.1) ให้ค าแนะน าและข้อเสนอในเร่ืองตา่งๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัการลงทนุและการบริหารจดัการกองทนุแก่
บริษัทจดัการหรือกองทนุ ตามที่ก าหนดในสญัญาที่ปรึกษาการลงทนุ ทัง้นี ้ที่ปรึกษาการลงทนุไม่
มีอ านาจควบคมุการด าเนินงานของบริษัทจดัการแตอ่ยา่งใด  

(2.2) เก็บรักษาข้อมลูที่ได้ลว่งรู้มา อนัเนื่องจากการปฏิบตัิตามสญัญาที่ปรึกษาการลงทนุเป็นความลบั
และจะไมเ่ปิดเผยให้บคุคลใด ๆ ทราบ เว้นแตจ่ะมีกฎหมายก าหนดโดยชดัแจ้งให้เปิดเผย หรือโดย
ความยินยอมของบริษัทจดัการ  

(2.3) พนกังานลกูจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่ท างานให้แก่ที่ปรึกษาการลงทุนต้องไม่กระท าการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์โดยใช้ประโยชน์จากข้อมลูการตดัสนิใจซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทุน  

(2.4) ไมก่ระท าการใดๆ หรืองดเว้นการกระท าการใด ๆ ที่ก่อ/อาจก่อให้เกิดข้อขดัแย้งทางผลประโยชน์
กบักองทนุและ/หรือบริษัทจดัการ รวมถึงการจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่มีอยู่แล้ว
และที่จะมีขึน้ในภายหน้าโดยเคร่งครัด  

(2.5) ที่ปรึกษาการลงทนุจะต้องรับผิดต่อความสญูเสีย ความเสียหาย หรือการลดมลูค่าของกองทนุในกรณี
ที่มีความสญูเสยี ความเสยีหาย หรือการลดมลูค่าของกองทนุดงักลา่วเกิดจากการประพฤติมิชอบ ฉ้อ
ฉล ไมส่จุริต ประมาท เลนิเลอ่ หรือไมป่ระพฤติตามข้อก าหนดหรือเง่ือนไขใด ๆ ตามที่ระบไุว้ในสญัญา
ที่ปรึกษาการลงทนุ หรือฝ่าฝืนค าสัง่โดยชอบที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรของบริษัทจดัการ  

22.6. สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทนุ/ที่ปรึกษาอืน่ๆ : 

-- ไมม่ี ยงัไมไ่ด้แตง่ตัง้ – 

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

-- ไมม่ี -- เนื่องจากไมใ่ช่กองทนุรวมส าหรับผู้ลงทนุตา่งประเทศ (Country Fund) 
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23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม : 

23.1. คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ: 

23.1.1. คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-End Fee)  

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุที่
ใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ  

คา่ธรรมเนียมการขาย   =  มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ คณูด้วย อตัราคา่ธรรมเนียมการ
ขายหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการลดหยอ่น หรือยกเว้นคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
และ/หรือผู้ลงทนุเฉพาะกลุม่ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ดงันี ้

(1.1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอื่นที่จดัตัง้และบริหารโดยบริษัทจดัการเพื่อซือ้
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดนี ้

(1.2) ผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือผู้ลงทนุประเภทกองทุนส ารองเลีย้งชีพท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ หรือ
ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอื่น 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดัการจะมีการลดหยอ่น หรือยกเว้นคา่รรมเนียมดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศ
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ โดยจะติดประกาศ ณ ที่ท าการทกุแห่ง
ของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
23.1.2.  คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Back – End Fee)  

-- ไมม่ี – 
 

23.1.3.  คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (Switching Fee)  

- คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขาเข้า 

บริษัทจัดการจะคิดในอตัราเดียวกันกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)  
ซึง่ในท่ีนีค้ือ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการลดหย่อน หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
ขาเข้า ระหว่างกองทุนเปิดที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุน  
และ/หรือผู้ลงทนุเฉพาะกลุม่โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ดงันี ้

(1.1) ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดตัง้และบริหารโดย  
บริษัทจดัการเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดนี ้

(1.2) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือผู้ลงทนุประเภทกองทนุส ารองเลีย้งชีพของกองทนุเปิดอื่นที่จดัตัง้และ
บริหารโดยบริษัทจดัการเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดนี ้
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ทัง้นี  ้ในกรณีที่บริษัทจัดการจะมีการลดหย่อน หรือยกเว้นค่ารรมเนียมดังกล่าวข้างต้น  
บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ 
โดยจะติดประกาศ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน 

- คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขาออก  

-- ไมม่ี –  
 

23.1.4.  คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในการโอนหนว่ยลงทนุ ในอตัรา 50 บาทตอ่หนว่ยลงทนุ 2,000  หนว่ย 
หรือเศษของ 2,000 หนว่ย โดยจ านวนเงินสงูสดุที่เรียกเก็บจากผู้ โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้โอนหนว่ยลงทนุในวนัท่ียื่นค าขอโอนหนว่ยลงทนุ  

 
23.1.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บในอตัรา 50 บาท ตอ่รายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้นไมเ่รียกเก็บ  
 

23.1.6. คา่ปรับกรณีขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (exit fee) 

-- ไมม่ี – 
 

23.1.7.  อื่นๆ ระบ ุ:-  

(1) คา่ธรรมเนียมในการเปลีย่นช่ือ-สกลุ ที่อยู ่การออกใบหนว่ยลงทนุ การออกหนงัสอืรับรองสทิธิใหม่
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึน้จริง ซึง่เป็นความประสงค์เฉพาะตวัของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ โดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะคิดคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในอตัรา 50 บาท
ตอ่รายการ  

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

(3) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ (ถ้ามี) เข้าบญัชีของ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตามที่จ่ายจริง  

(4) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือ
นายทะเบียนด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากกรณีปกติ  ตามที่จ่าย
จริง 

คา่ธรรมเนียมดงักลา่วในข้อ 23.1 ข้างต้นนี ้เป็นอตัราที่ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
หกั ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั ทัง้ที่กองทนุเป็นผู้ รับภาระหรือเป็นผู้ รับภาระแทนผู้ รับเงิน
ตามสญัญา 
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23.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม : 

23.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี  

อตัราไมเ่กินร้อยละ 1.50 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

23.2.2. คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี  

 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี 

อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.13 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มที่เก่ียวเนื่องกับการให้บริการของผู้ ดูแลผลประโยชน์ 
(Transaction Fee)  

ตามที่จ่ายจริง 

23.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุรายปี 

อตัราไม่เกินร้อยละ 0.12 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน รวมทัง้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่
เกิดขึน้จากการปฏิบตัิหน้าที่เป็นนายทะเบียน ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที่เกิดขึน้เก่ียวเนื่อง
กบังานทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่จ่ายจริง  

23.2.4 คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทนุ  

ตามที่จ่ายจริง 

23.2.5 คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหนา่ย  

--ไมม่ี-- 

23.2.6 อื่นๆ ระบ:ุ- 

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้และส่งเสริมการขายในการเสนอขายครัง้แรก เช่น  ค่าโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ หรือค่าสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริมการขาย  การจัดอบรมเผยแพร่
ความรู้คา่ใช้จ่ายด้านการตลาดตลอดจนการจดัสมันาแนะน ากองทนุ เป็นต้น 

(2) คา่แปลหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ (ถ้ามี)  

(3) คา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี  

(4) คา่ที่ปรึกษากองทนุ 

(5) คา่ที่ปรึกษากฎหมาย  

(6) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถามหรือ 
การด าเนินคดี เพื่อการรับช าระหนีใ้ด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีของ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบตัิหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความ
เสียหายจากบริษัทจดัการเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือเมื่อได้รับค าสัง่จากส านกังาน
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หรือคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายใน 
การด าเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสทิธิของกองทนุ เป็นต้น  

(7) ค่าจัดท า จัดพิมพ์ แบบฟอร์มค าขอใช้บริการกองทุน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  หนงัสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุน  และแบบฟอร์มอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดส่งเอกสารดงักล่าวให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องกับกองทุน  

(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายหลงัจากการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 
หรือค่าสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่าย
ด้านการตลาด ตลอดจนการจดัสมัมนาการแนะน ากองทนุ เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง แต่ทัง้นีจ้ะไม่
เกิน 1 ล้านบาทตอ่ปีบญัชี  

(9) ค่าจดัท า ค่าพิมพ์หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ รายงานประจ างวด 6 เดือน และรายงาน
ประจ าปีถึงผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เป็นต้น  

(10) ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิตามประกาศของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ในหนงัสอืพิมพ์รายวนั หรือสิง่พิมพ์อื่นใด  

(11) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทัง้ในและนอกประเทศนอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในข้อ 23.2.2 
“คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี” ไมเ่กินร้อยละ 0.07 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(12) คา่ใช้จ่าย และ/หรือ คา่ธรรมเนียมต่างๆ ที่เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ การลงทนุในหลกัทรัพย์ เช่น 
คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ คา่ประกนัความเสีย่งเนื่องจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา 
และ/หรืออตัราดอกเบีย้ เป็นต้น  

(13) คา่จดัเตรียมรายงานตา่งๆส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และ/หรือคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิตาม
กฎหมายหรือประกาศของส านกังานหรือคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือสมาคม 
หรือหนว่ยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย เช่น การจดัประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
เป็นต้น  

(14) ค่าใช้จ่ายในการจดัท า จดัพิมพ์ และจดัสง่หนงัสือบอกกลา่ว ประกาศและรายงานต่างๆ  รวมถึง 
การลงประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนั และ/หรือ ขา่วสารถึงผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(15) ค่าใช้จ่ายอนัเก่ียวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจดัประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
การขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เป็นต้น  

(16) คา่เอกสารทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชีกองทนุ  

(17) ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 
เช่น คา่ธรรมเนียมธนาคาร คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร เป็นต้น  

(18) คา่ฤชา คา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายอื่น  ๆเช่น คา่ธรรมเนียมธนาคารตา่ง  ๆคา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณี
ยากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่ไปรษณียากรส าหรับหนงัสอืโต้ตอบกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าพาหนะ ค่าจด
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ทะเบียนกับผู้มีอ านาจตามกฎหมาย รวมทัง้ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการ 
จดัหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดแูล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลกัทรัพย์ต่าง ๆ  ของ
กองทนุที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบไุว้ในข้อ 23.2.2 “คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น  

(19)  คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในการช าระบญัชี และเลกิกองทนุ  

(20)  คา่ฤชา คา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบักองทนุ  

หมายเหต ุ:  

-  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยรวมทัง้หมดที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายรวมทัง้หมดซึง่เรียกเก็บจากกองทนุรวม เมื่อรวมกนัแล้วไม่เกินร้อยละ 
5 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งงวด  

หมายเหต ุ:  การก าหนดคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายรวมดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการประมาณการ
จากมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ต้นปี อนึง่ ในกรณีระหวา่งปี มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุได้ลดลงอย่าง
มีนยัส าคญั และสง่ผลให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวดลดลง อาจท าให้ค่าธรรมเนียมและ
คา่ใช้จ่ายรวมที่เรียกเก็บเมื่อค านวณเป็นอตัราร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งงวด
เกินกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการค านวณในฐานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่
แตกตา่งกนั โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายจากกองทนุรวมในอตัราทีเ่พิม่ขึน้
แต่อย่างใด โดยในกรณีดงักลา่ว บริษัทจดัการจะไม่เรียกเก็บหรือตดัจ่ายเงินเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นใด
ของกองทนุเพิ่มอีก ยกเว้นในสว่นของค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และ
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ คา่ธรรมเนียมผู้สอบบญัชี และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการซือ้
ขายหลกัทรัพย์หรือคา่ธรรมเนียมธนาคาร หรือคา่ใช้จ่ายที่จ าเป็นในการปฏิบตัิตามประกาศ กฎเกณฑ์ 
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องเทา่นัน้ 

- การเก็บคา่ธรรมเนียมการจดัการตามข้อ 23.2.1 

(1) ในกรณีที่กองทนุรวมมีมลูคา่หนว่ยลงทนุที่ขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหน่วย
ลงทุนน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอตัราร้อยละของ
มลูคา่ทรัพย์สนิ หรือมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมเทา่นัน้ 

(2)  ในกรณีที่มลูค่าของกองทนุรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมมีมลูค่าไม่น้อย
กว่า 50 ล้านบาท หากต่อมากองทุนรวมดงักล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทัง้หมดโดย
ค านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการจดัการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(2.1)   ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทนุรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัราร้อยละของ
มลูคา่ทรัพย์สนิหรือมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมไว้อยูแ่ล้ว คา่ธรรมเนียมการจดัการ
ที่เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที่ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการเดิมที่
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บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดย
ค านวณตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุ 

(2.2)  ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จัดการในอตัราที่แสดงได้ว่าเหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

- คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทัง้หมดเป็นอตัราที่ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหกั 
ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั ทัง้ที่กองทนุเป็นผู้ รับภาระหรือเป็นผู้ รับภาระแทนผู้ รับเงิน
ตามสญัญา 

- บริษัทจดัการจะค านวณคา่ธรรมเนียมข้อ 23.2.1 – 23.2.3 ทกุวนั โดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทุนในแต่ละวนัเป็นฐานค านวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทนุโดยการตดัจ่ายจากบญัชีของ
กองทนุเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 

- คา่ใช้จ่ายข้อ 23.2.4 – 23.2.5 และข้อ 23.2.6 (1) – (12) จะเรียกเก็บจากกองทนุเมื่อมีค่าใช้จ่าย
เกิดขึน้ตามที่จ่ายจริง โดยในทางบญัชี บริษัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุ
เฉลีย่เทา่กนัทกุวนัตามระยะเวลาของคา่ใช้จ่ายนัน้ หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 

- คา่ใช้จ่ายข้อ 23.2.6 (13) – (20) จะเรียกเก็บจากกองทนุ เมื่อมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจ านวนที่จ่าย
จริง โดยในทางบญัชีบริษัทจดัการ จะตดัจ่ายครัง้เดียวในวนัท่ีเกิดคา่ใช้จ่ายนัน้ๆ  

ทัง้นี ้การตดัจ่ายคา่ใช้จ่ายดงักลา่วข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชี  
 

23.3. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย : 

23.3.1 การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายภายใต้อตัราที่ระบไุว้ในโครงการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเพิ่ม/ลดคา่ธรรมเนียม ภายใต้อตัราที่ระบไุว้ในข้อ 23.1 “คา่ธรรมเนียม
ที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ” นีโ้ดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ อย่างไรก็ดีใน
การเรียกเก็บ เพิ่ม หรือ ลด คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้นนี ้บริษัทจดัการจะ ท าการติดประกาศไว้ ณ ที่
เปิดเผยของบริษัทจดัการ  

23.3.2 การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย  

บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะเพิ่ม/ลดคา่ธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 23.1 และข้อ 23.2 โดย
ไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย ไมเ่กินร้อยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ตามที่ระบไุว้ในโครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี    

บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ตามวิธีการ 
ดงัตอ่ไปนี ้ ก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มดงักลา่ว 
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(1.1) ประกาศหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั และ 

(1.2) ติดประกาศไว้ ณ ส านกังานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนบัสนุน
การขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ  

(2)  กรณีเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ตามที่ระบไุว้ในโครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี 

 บริษัทจัดการจะกระท าเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  หรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์    

(3)  กรณีที่บริษัทจดัการจะเปลีย่นแปลงลดคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย  

 บริษัทจดัการจะติดประกาศคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายอตัราใหม ่ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ
และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซือ้ขาย
หนว่ยลงทนุ   

ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงตามข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
คา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย 
 

24. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

24.1 วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ  มลูค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหนว่ยลงทนุ : 

1. บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด  

2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ 
และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี ้ 

(2.1)  ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุ ทุกสิน้วันท าการ  

(2.2)  ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ทุกสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ทัง้นี ้
ให้ใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาดงักลา่ว 

(2.3)  ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) วันท าการก่อนวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันท าการซือ้ขาย 
หน่วยลงทุน 

(ข) วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศภายในวันท าการถดัไป  



 

กองทนุเปิด ไทย อิควิตีฟั้นด์  69 
 

(ค) วนัท าการสดุท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันท าการถัดไป ทัง้นีเ้ฉพาะในกรณีที่
กองทนุรวมก าหนดวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกนัยาวกวา่หนึง่เดือน  

(ง) วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันท าการ
ถดัไป 

ความใน (ก) มิให้น ามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมเปิดที่ซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุวนัท าการ และกองทนุรวมเพื่อ  
ผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน
ลา่สดุ โดยให้ประกาศภายในวันท าการถดัไป 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูค่าทรัพย์สินสทุธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดเมื่อ
สิน้วนัท าการท่ีค านวณนัน้  

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุ ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์  

ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระท าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูมูลค่าหน่วยลงทนุที่จดัขึน้
โดยสมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่ส านกังานยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุภายใน 2 วนัท าการถดัไปก็ได้ 

การประกาศข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบั และปิดประกาศไว้
ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานที่ติดต่อทกุแห่ง
ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)  

ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง  
บริษัทจัดการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด  

3. การใช้ตวัเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน  ราคาขายและราคารับซือ้คืน 
หนว่ยลงทนุ หรือจ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัด
เศษทศนิยมตามหลกัสากล  

(3.2) ค านวณมลูคา่หนว่ยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล ส าหรับมลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณ ราคาขายหนว่ยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต าแหนง่
ที่ 4 ขึน้ สว่นมลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  

(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทนุตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตดั
ทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามที่ค านวณได้ใน (3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล แตจ่ะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  
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ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะน าผลประโยชน์นัน้
รวมเข้าเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิด 

4. บริษัทจดัการได้รับยกเว้นไมต้่องค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขาย
หนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุกองทนุเปิด เมื่อมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย รับซือ้คืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้  
ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 

(2) เมื่อมีเหตทุี่บริษัทจดัการต้องเลกิกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฏเหตดุงักลา่ว 

เง่ือนไขพิเศษ : 

ส าหรับวิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ใน
ข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้
แก้ไขเปลีย่นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการ
จะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไม่ถือเป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
 

24.2 หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง : 

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้อง ต่างจากราคาหน่วยลงทนุที่ถูกต้อง น้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือ
ตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป แตไ่มถ่ึงร้อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุท่ี
ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดท าและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน
7 วนัท าการนบัแต่วนัที่พบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง และจดัให้มีส าเนารายงานดงักลา่วไว้ ณ ที ่
ท าการของบริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(2) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้อง ทัง้นี  ้เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด
ครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือสมาคมตราสารหนีไ้ทยไมถ่กูต้อง  

ในกรณีที่เหตขุองความผิดพลาดซึง่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตามวรรคหนึง่มีผลตอ่เนือ่งตอ่การ
ค านวณราคาหนว่ยลงทนุครัง้ต่อไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะ
แก้ไขราคาหนว่ยลงทนุให้ถกูต้องนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  
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2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป  
และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะค านวณราคา 
หน่วยลงทุนย้อนหลงันบัแต่วนัที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง 
และด าเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ฉพาะวนัท่ีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง ต่างจากราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง
ตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราสว่นตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(1) จดัท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั และรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ ภายในวนัท าการ
ถดัจากวนัที่พบว่าราคาหน่วยลงทนุนัน้ไม่ถูกต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ค านวณราคาหน่วยลงทนุเสร็จสิน้  เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว ภายในวันท าการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ ทัง้นีร้ายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงั ตอ่ไปนี  ้

(ก) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 

(ข) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(ค) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(ง) การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้อง  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการ เพื่อให้ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์สามารถตรวจสอบได้  

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถุกต้องภายในวันที่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ประกาศช่ือกองทนุรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ใน
หนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบัภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุที่ได้ซือ้หรือ
ขายคืนหนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และ
การชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อม
ทัง้ส าเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จัดท าตาม (1) ให้
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั และรายงานการชดเชยราคา
นัน้ เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้ 
บริษัทจดัการจะไม่สง่รายงานมาตรการป้องกนัให้ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ แต่จะสง่ส าเนาเอกสารที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้แทน  
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3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2(4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถูกต้องต ่ากว่าราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการ 
จะปฏิบตัิดงันี ้ 

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็น
จ านวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ ซือ้หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่  หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่า
จ านวนหน่วยลงทนุที่จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบั
สว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการ
เองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด
เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้  เช่น 
ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืน
หนว่ยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัราคา
หนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ ขายคืนหน่วยลงทุน  แต่หากปรากฏว่าผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มี 
หนว่ยลงทนุเหลอือยู ่บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของ
ราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

(2) กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะ
ปฏิบตัิดงันี ้ 

(ก) กรณีที่เป็นการขายหนว่ยลงทนุบริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุ
เป็นจ านวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุ
ที่ถกูต้องหรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา  เพื่อชดเชยราคา
ให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ  

(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน  
หนว่ยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัราคา
หนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่  หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลดบริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับ  
สว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่หรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเอง
เป็นจ านวนเท่ากับสว่นต่างของราคาที่ขาดอยู่แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิดเว้นแต่  
การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้  เช่น ราคา
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หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนี ้
ไทยไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุรายใดมี
มลูคา่ไมถ่ึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงิน
ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ แตถ้่าบคุคลดงักลา่วไมม่ีสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชย
ราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ซือ้หน่วยลงทนุ
ตาม 2(ก) บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้  

4. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้จากราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสอืพิมพ์ คา่ออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทุนและผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นต้นเว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้  

 

25. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม : 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี วนัท่ี 31  เดอืน มีนาคม  

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกวนัท่ี 31 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2543  
 

26. การก าหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กองทนุไมม่ีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เนื่องจากจะน าผลก าไรที่ได้รับจากการลงทนุไปลงทนุต่อ
เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 

27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

27.1. สทิธิในการขายคืนหนว่ยลงทนุ : 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการและผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนได้
ทุกวนัท าการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตามที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืชีช้วน 

27.2. สทิธิในการรับเงินปันผล : 

-- ไมม่ี -- เนื่องจากกองทนุไมม่ีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

27.3. สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ : 

(1) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถโอนหนว่ยลงทนุได้อย่างเสรี อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่อาจโอนหน่วยลงทนุ
ให้แก่คนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หาก
การโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหนา่ยให้แก่ US Person 
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(2) วิธีการขอโอนหนว่ยลงทนุ 

(2.1) การโอนหน่วยลงทนุจะกระท าได้โดยกรอกแบบค าขอโอนหน่วยลงทนุตามที่บริษัทจดัการ  หรือ 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนด พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้ โอนและผู้ รับโอน  และได้ยื่นค าขอ
ดงักลา่วพร้อมเอกสารที่ก าหนดแก่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ  

(2.2) ผู้โอนจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุในอตัรา 50 บาทตอ่หนว่ยลงทนุ 2,000 หนว่ย 
หรือ เศษของ 2,000 หนว่ย โดยจ านวนเงินสงูสดุที่เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไมเ่กิน 25,000 บาท 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ โอนหน่วยลงทุนในวนัที่ยื่นค าขอโอนหน่วย
ลงทนุ  

(2.3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบนัทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกหนงัสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนให้ผู้ รับโอนหน่วยลงทุน และผู้ โอนหน่วยลงทุน  ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นาย
ทะเบียนหนว่ยลงทนุได้รับค าขอโอนหนว่ยลงทนุ  

(2.4) ผู้ รับโอนหนว่ยลงทนุจะมีสทิธิในฐานะผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ
ได้บนัทกึช่ือผู้ รับโอนหนว่ยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  

ในกรณีที่ผู้ รับโอนยงัไม่เคยมีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการมาก่อน  ผู้ รับโอนจะต้องด าเนินการขอเปิด
บญัชีกองทนุ ตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อ 14.2 “วิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ”  

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุใน
กองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

 
27.4. สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ : 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิลงมตเิพื่อให้บริษัทจดัการท าการแก้ไขเพิม่เติมโครงการ หรือแก้ไขวิธีจดัการได้ ทัง้นี ้ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดไว้ในโครงการนี ้ 

ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน  
(omnibus account) ต้องไมน่บัคะแนนเสยีงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นที่เกินกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หากไม่สามารถด าเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ 
เนื่องจากข้อจ ากดัในการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการกองทนุ
รวมอาจด าเนินการขอรับความเห็นชอบจากส านกังานตามแนวทางที่ส านกังานก าหนดได้ 
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27.5. สทิธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลกิโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืน และ/หรือได้รับทรัพย์สินอื่นแทนเงิน เมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุน 
โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีการช าระบญัชี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดไว้ในโครงการนี ้
 

27.6. สทิธิประโยชน์อื่น ๆ : 

27.6.1 สทิธิในการจ าน าหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทนุสามารถน าหน่วยลงทนุไปจ าน าได้ตามกฎหมาย แต่ทัง้นี ้นายทะเบียน
หนว่ยลงทนุจะรับจดทะเบียนการจ าน าให้แก่ผู้ รับจ าน าที่เป็นสถาบนัการเงินเทา่นัน้  

27.6.2 สทิธิในการลงมติเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ านวน
หนว่ยลงทนุเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้สิน้ของโครงการจดัการกองทนุและ
เมื่อได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว  

27.6.3 สทิธิในการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

การร่วมลงทุนในกองทุนรวมนี  ้ ผู้ ถือหน่วยได้ตกลงมอบให้บริษัทจัดการด าเนินการบริหารจัดการ
กองทนุภายใต้การดแูลของผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบริษัทจดัการจะต้องบริหารจดัการ และปฏิบตัิตาม
รายละเอียดโครงการจดัการที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และตามข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยและบริษัทจดัการอยา่งเคร่งครัด ดงันัน้ผู้ ถือหนว่ยจึงไม่จ าเป็นต้อง
ติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา และไม่จ าเป็นต้องมีการจัดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อการใด ๆ เว้นแต่
บริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวม (แล้วแตก่รณี) จะเห็นสมควร  
 

28. วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

28.1 การด าเนินการและการบริหารจดัการกองทนุโดยบริษัทจดัการ : 

ในการด าเนินการและบริหารจดัการใด ๆ ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ใน
โครงการจดัการกองทนุและหนงัสือชีช้วน เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สมาคม และ/หรือหนว่ยงานอื่นใดที่มีอ านาจตาม
กฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือ
ผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทนุแล้ว  

28.2 การแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ : 
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(1) หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือวิธีการจดัการกองทนุเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่กองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยหากมิได้กระท าโดย
มติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวน
หน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจัดการกองทนุ  ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก่อน  

ในกรณีที่มติดงักลา่วของผู้ ถือหน่วยลงทุนเก่ียวข้องกบัสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อ 22 
“สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ บริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
และที่ปรึกษา” หรือเก่ียวข้องกบั คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายตามข้อ 23 “คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่
เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” ของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
นายทะเบียน ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ที่ปรึกษา หรือผู้อื่นที่ให้บริการแก่กองทนุ มติดงักลา่ว
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียน ผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน ที่ปรึกษา หรือผู้อื่นที่ให้บริการแก่กองทนุ (แล้วแต่กรณี) ในการด าเนินการตามมตินัน้ๆ ทัง้นี ้
การด าเนินการตามมติความเห็นชอบของผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องไมข่ดัตอ่ประกาศหรือกฎหมายต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง  

ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจัดการกองทุนได้กระท าโดยมีมติเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ทราบ ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีมีมติให้แก้ไข  

อย่างไรก็ดี ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติของผู้ถือ
หน่วยลงทนุดงักลา่วไม่เกินร้อยละ 55 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะส่งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไมส่ามารถด าเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ 
เนื่องจากข้อจ ากดัในการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจด าเนินการขอรับความเห็นชอบจากส านกังานตามแนวทางที่ส านกังาน
ก าหนดได้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและวิธีการจดัการกองทนุนัน้ไปยงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ทกุราย และจะประกาศทางหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือวนัที่ได้มีมติแก้ไข  
แล้วแตก่รณี  

(2) บริษัทจัดการอาจด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้จดทะเบียนไว้กับ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขและวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
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(2.1)  บริษัทจดัการจะเสนอขายหนว่ยลงทนุตามจ านวนที่เพิ่มขึน้ของเงินทนุโครงการได้ตอ่เมื่อได้มกีาร
จดทะเบียนเปลีย่นแปลงเงินทนุโครงการตอ่ส านกังานแล้ว  

(2.2)  การขายหน่วยลงทุนเพิ่มจะต้องไม่ท าให้มูลค่าทัง้หมดของหน่วยลงทุนที่เพิ่มมีมูลค่าเกินกว่า
เงินทนุโครงการ ทัง้นี ้ให้บริษัทจดัการใช้มลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

(2.3)  ราคาเสนอขายหนว่ยลงทนุต้องก าหนดตามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ณ สิน้วนัท่ีเสนอ
ขายหนว่ยลงทนุเพิ่ม 

เมื่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจ านวนเงินทนุ
ของโครงการแล้ว บริษัทจดัการจะแจ้งการด าเนินการดงักล่าวให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทนุทราบ 
โดยจะปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ท าการของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน (ถ้ามี) 

(3) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือวิธีจดัการกองทนุเก่ียวกับ
การเปลีย่นแปลงวนั เวลา ท าการรับค าสัง่ซือ้-ขายหน่วยลงทนุ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ทราบตอ่ไป  

(4) บริษัทจดัการอาจด าเนินการควบรวมกองทนุ โดยจะเป็นการควบกองทนุรวมหรือการรวมกองทนุรวมที่
อยู่ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการเท่านัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะสามารถด าเนินการเพื่อควบรวม
กองทนุได้ตอ่เมื่อได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

ทัง้นี ้ในการควบรวมกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามที่
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด เว้นแต่คณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
จะพิจารณาผอ่นผนั เห็นชอบ ประกาศ ก าหนด แก้ไข เปลีย่นแปลง หรือสัง่การ เป็นอยา่งอื่น  

หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการควบรวมกองทนุ  

(1) กองทุนรวมตัง้แต่สองกองทุนรวมขึน้ไปภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการจะด าเนินการเพื่อ
ควบรวมกองทนุได้ตอ่เมื่อได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1.1) ได้รับมติเสยีงข้างมากจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ซึง่คิดเป็นจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของแตล่ะกองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุ 

(1.2) ในกรณีที่มีผู้ ถือหนว่ยลงทนุของแตล่ะกองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุ ออกเสยีงน้อยกวา่กึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวม หรือออกเสียง
ตัง้แต่กึ่งหนึ่งขึน้ไปของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจัดการ  
กองทนุรวมแตไ่มไ่ด้มติโดยเสยีงข้างมากด้านใดด้านหนึง่เกินกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุ
ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หากบริษัทจดัการประสงค์จะควบรวมกองทนุต่อไป บริษัทจดัการจะ
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ด าเนินการขอมติครัง้ใหม่ภายใน 14 วันนับแต่ว ันประชุมครัง้แรกหรือวันที่ก าหนดให้เป็น
วันสดุท้ายของการรับหนงัสอืแจ้งมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขอมติครัง้แรก และได้รับมติใน
ครัง้หลงันีเ้กินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งออกเสียงลงมติของแต่ละ
กองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องด าเนินการตาม (1.2) บริษัทจัดการจะแจ้งผลการนบัมติครัง้แรกให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทราบด้วย  

การขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะก าหนดรายละเอียดของโครงการจดัการ
กองทุนรวมใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่รับโอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ขอมติผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุเพื่อเลกิกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมที่โอนไปในคราวเดียวกนัด้วย  

ในการควบรวมกองทนุไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทนุปิดกับกองทนุปิด หรือกองทนุปิดกับ
กองทนุเปิด หากมีผลให้เกิดกองทนุรวมใหม่หรือกองทนุรวมที่รับโอนเป็นกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อแก้ไขโครงการจดัการกองทนุปิดเป็นโครงการจดัการกองทนุเปิด
ด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง 
บริษัทจัดการจะถือว่าได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็น
โครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้นี โ้ดยได้ รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดวิธีปฏิบ ัติในการขอ
ความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจดัการกองทนุรวม”  

(2) ในการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการสง่หนงัสอืนดัประชมุลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั
ก่อนวันประชุม หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่ก าหนดให้เป็น
วันสดุท้ายของการรับหนงัสือแจ้งมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยเปิดเผยข้อมลูที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ควรทราบเก่ียวกบัการควบรวมกองทนุไว้ในหนงัสอืนดัประชมุ หรือหนงัสอืขอมติดงักลา่ว  

(3) ในช่วงระยะเวลานบัแต่วนัสง่หนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือขอมติเพื่อควบรวมกองทนุถึงวนัที่มี
การควบรวมกองทนุ บริษัทจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวม
ที่จะควบรวมกองทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่ว
ได้ โดยการปิดประกาศเร่ืองดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีการ
ประกาศเร่ืองดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนและ/หรือ
นายหน้า  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานะการลงทนุของวนัท าการ
สดุท้ายของแตล่ะสปัดาห์ของกองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุ และจดัให้มีรายงานดงักลา่วไว้ ณ 
ที่ท าการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่  

(4) เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติให้มีการควบรวมกองทนุแล้ว บริษัทจดัการจะด าเนินการยื่นค าขอรับ
ความเห็นชอบตอ่ส านกังาน  
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(5) เมื่อบริษัทจดัการได้รับความเห็นชอบจากส านกังานให้ท าการควบรวมกองทนุแล้ว บริษัทจดัการ
จะบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) 
ตลอดจนสิทธิและก าหนดเวลาในการใช้สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือ
กองทุนรวมที่โอน ตามวิธีการดังต่อไปนีภ้ายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน 

(1) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายของกองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุทราบเป็นหนงัสือพร้อม
สรุปสาระส าคญัของโครงการจดัการกองทนุรวมใหม่หรือกองทนุรวมที่รับโอน วนัที่จะควบรวม
กองทุน วันเร่ิมท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยระบุวัน เดือน ปี อย่างชัดแจ้ง และสถานที่
ติดตอ่เพื่อสอบถามหรือรับข้อมลูเพิ่มเติม  

(2) ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัที่มีจ าหน่ายแพร่หลายในท้องถ่ินอย่างน้อยสองฉบับเป็น
เวลา 2 วนัติดตอ่กนั  

ในกรณีที่เป็นการควบรวมกองทนุระหว่างกองทนุปิดกบักองทุนปิด หรือกองทนุปิดกบักองทุนเปิด 
การแจ้งและประกาศตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะแจ้งและประกาศการได้รับมติของผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุเพื่อแก้ไขโครงการจดัการกองทนุปิดเป็นโครงการจดัการกองทนุเปิดด้วย  

(6) เมื่อบริษัทจดัการได้มีหนงัสอืแจ้งและประกาศการควบรวมกองทนุตามข้อ (5) แล้ว บริษัทจดัการ
จะด าเนินการตามโครงการจดัการกองทนุรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนในการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ของกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมที่โอนเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหม่หรือกองทุน
รวมที่รับโอน แล้วแตก่รณี  

ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนซึ่งออกเสียงคดัค้าน หรือที่
ไมไ่ด้ออกเสยีงในการควบรวมกองทนุ บริษัทจดัการจะจดัให้มีวิธีการในการให้สทิธิแกผู่้ ถือหนว่ยลงทนุ
ดงักลา่วในการที่จะออกจากกองทนุรวมก่อนที่การควบรวมกองทนุแล้วเสร็จ โดยจะท าการแจ้ง
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางไปรษณีย์ และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแห่งของ
บริษัทจัดการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนและ/หรือนายหน้าที่ใช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)  

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้แสดงเจตนาภายในก าหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทนุรวม
ก่อนวนัที่การควบรวมกองทนุแล้วเสร็จ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุได้มอบหมายให้
บริษัทจัดการด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่
หรือกองทนุรวมที่รับโอนได้  

(7) บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือแจ้งสถานะการเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือ
กองทนุรวมที่รับโอนไปยงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใหม่หรือกองทนุรวมที่รับโอน โดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีควบรวมกองทนุแล้วเสร็จ 
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29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม : 

29.1 ส านกังานอาจเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป หากปรากฏว่าบคุคลใดหรือ
กลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่เกินกวา่ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 
29.2  หากปรากฏวา่กองทนุรวมใดมีมลูคา่หนว่ยลงทนุหรือมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนดงันี ้

(1)   มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวา่ 
50 ล้านบาท ในวนัท าการใด และบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุรวมนัน้ 

(2)   จ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 ราย ในวนัท าการใด  

(3)   ในกรณีที่มีการขายคืนหนว่ยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)   มีการขายคืนหนว่ยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด 

(ข)   มียอดรวมการขายคืนหนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิด
เป็นจ านวนเกินกวา่สองในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  

 
29.3 เมื่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์สัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุเปิดในกรณีที่

บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่
ของตน  

 
29.4 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่

จ าหนา่ยได้เเล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ  

เง่ือนไขพิเศษ :-  

-  ส าหรับเง่ือนไขการเลิกกองทุนรวมในข้อ 29.2 บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที่
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือหนว่ยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมายได้แก้ไข เปลีย่นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ 
และ/หรือผอ่นผนั เป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุแล้ว และไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  

-  ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับค าสัง่ให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย อาทิเช่น ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ค าสัง่ศาล ค าสัง่อนุญาโตตุลาการ และหรือกรณีปรากฏ
เหตกุารณ์อื่นใดตามที่ระบไุว้ในโครงการนี ้
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30.  การด าเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม : 

เว้นแตส่ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะพิจารณาแก้ไข เปลีย่นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนั เป็นอยา่งอื่น ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรส าหรับการเลกิกองทนุ บริษัทจดัการ
จะด าเนินการ ดงันี ้ 

30.1 กรณีที่ทราบก าหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า  

กรณีที่ทราบก าหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า บริษัทจดัการจะด าเนินการดงันี ้ 

(1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ 
ลงทะเบียน และจะกระท าการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วก่อนวนัเลิก
กองทนุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการ เช่น ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัท้องถ่ิน เป็นต้น  

(2) แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ทราบ ก่อนวนัเลกิกองทนุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการ  

(3) จ าหนา่ยทรัพย์สนิของกองทนุเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ และตัว๋สญัญาใช้เงินที่มีก าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุ  

 
30.2 กรณีที่ไมท่ราบก าหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า 

30.2.1 กรณีที่ไมท่ราบก าหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า ดงัเช่นกรณีที่ปรากฏเหตตุามข้อ 29.1 บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการดงันี ้ 

(ก) ยตุิการรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท าการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.1  

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ  โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
รวมทัง้แจ้งเป็นหนงัสือให้ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบ
ด้วย ทัง้นี ้ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท าการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.1  

(ค) จ าหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทนุเปิดดงักลา่วภายใน 5 วนัท าการนบัแต่ 
วันท าการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 29.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระท าได้เพื่ อช าระค่า 
ขายคืนหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิ  

(ง) ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัท าการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 29.1 และเมื่อได้ด าเนินการช าระค่า
ขายคืนหนว่ยลงทนุแล้วจะถือวา่เป็นการเลกิกองทนุเปิดนัน้  

เมื่อได้ด าเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการด าเนินการตาม (ค) 
บริษัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการช าระบญัชีของกองทนุรวม  
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30.2.2 กรณีที่ไม่ทราบก าหนดการเลิกกองทนุลว่งหน้า ดงัเช่นกรณีที่ปรากฏเหตตุามข้อ 29.4 บริษัทจดัการ 
จะด าเนินการดงันี ้ 

ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทนุที่ขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทนุของ  
กองทนุเปิดใดลดลงเหลอืน้อยกวา่ 50 ล้านบาทในวนัท าการใด หากบริษัทจดัการพิจารณาใช้สิทธิหรือ
ประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนัน้ บริษัทจัดการจะด าเนินการตามข้อ 30.2.1 (ก) ถึง (ง) และหากมี
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิคงเหลอือยูจ่ากการด าเนินการตามข้อ 30.2.1 (ค) บริษัทจดัการจะด าเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วย หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการช าระบญัชีของกองทนุรวม  
 

31. การช าระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงนิคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ : 

เมื่อเลกิโครงการแล้วบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้เว้นแต่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผนั เห็นชอบ  ประกาศ ก าหนด แก้ไข
เปลีย่นแปลง หรือสัง่การเป็นอยา่งอื่น  

(1) บริษัทจัดการจะจดัให้มีการช าระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ช าระบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์เห็นชอบ เพื่อด าเนินการคิดค านวณ รวบรวมทรัพย์สิน จดัท าบญัชี ช าระหนีส้ิน  จ าหน่าย
และแจกจ่ายทรัพย์สินแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมทัง้ท าการอย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชีของกองทนุให้
เสร็จสิน้ โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ประกาศก าหนด สัง่การ และ/หรือเห็นชอบ  

(2) เมื่อช าระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพนั เงินค่าตอบแทนในการช าระบญัชี และหนีส้ินทัง้หมดของ
กองทนุเสร็จสิน้ ผู้ช าระบญัชีจะด าเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเท่าที่คง
เหลืออยู่ ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลกัฐานที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ ณ วนัเลกิกองทนุ  

(3) ในกรณีที่เจ้าหนีข้องกองทนุไม่ได้ยื่นค าทวงหนีแ้ก่ผู้ช าระบญัชี  หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน 
หรือไม่ยื่นเช็คต่อธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คที่ได้รับเนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
ผู้ช าระบญัชีจะด าเนินการวางเงินตามจ านวนหนีห้รือจ านวนเงินตามเช็ค หรือทรัพย์สนิอื่น รวมทัง้วางเงินประกนั
คา่ฤชาธรรมเนียมไว้ ณ ส านกังานวางทรัพย์ตามกฎหมาย กฎข้อบงัคบัและระเบียบเก่ียวกบัการวางทรัพย์ และ
จะแจ้งเป็นหนงัสอืให้เจ้าหนี ้หรือ ผู้ ถือหนว่ย ลงทนุซึง่มีช่ือปรากฎในบญัชีและเอกสารหลกัฐานของกองทนุทราบ
ถึงการวางเงินหรือทรัพย์สนิ ดงักลา่วโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีอื่นที่มีหลกัฐานการตอบรับ 
อีกทัง้ยงัจะด าเนินการใด ๆ ตามความจ าเป็นเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
เป็นผู้มีสทิธิถอนเงินหรือทรัพย์สนิท่ีวางไว้ ซึ่งเจ้าหนี ้หรือผู้ ถือหน่วยมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี นบัแต่วนัถดัจาก
วนัท่ีได้รับค าบอกกลา่วการวางเงินหรือทรัพย์สนิในฐานะท่ีเป็นทรัพย์สนิคงค้างของกองทนุ  

(4) ผู้ช าระบญัชีจะต้องช าระบญัชีให้เสร็จสิน้ภายใน 90 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัเลิกกองทนุ และเมื่อช าระบญัชี
เสร็จสิน้แล้ว ผู้ช าระบญัชีจะท าการยื่นค าขอจดทะเบียนเลกิกองทนุพร้อมทัง้จดัสง่รายงานผลการช าระบญัชีตาม
แบบที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ประกาศก าหนด ต่อส านักงาน
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คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัช าระบญัชีเสร็จสิน้ 
เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือ  ไม่ยื่นเช็คแก่ธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คที่
ได้รับเนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วย  ลงทุน ผู้ช าระบญัชีสามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิก
กองทนุได้เมื่อพ้นก าหนด 6 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัช าระบญัชีเสร็จสิน้ แต่ทัง้นี ้ต้องไม่เกินหนึ่งปีนบัตัง้แต่
วนัถดัจากวนัช าระบญัชีเสร็จสิน้ เว้นแต่มีเหตผุลจ าเป็นและสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ด้วย และหากปรากฏว่ายงัมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ช าระบญัชี
จะจัดการโอนทรัพย์สินดงักล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  

 

32. อ่ืน ๆ  : 

32.1 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือวิธีการจัดการตามที่
เห็นสมควรในกรณีที่สว่นราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหนว่ยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลีย่น แก้ไขเพิ่ม/ลด ประกาศก าหนด เห็นชอบ สัง่การ ผ่อนผนัในเร่ืองต่างๆที่เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
วิธีการจดัตัง้จัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจดัการกองทนุ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด 
ระเบียบปฏิบตัิ เงื่อนไข หรือรายละเอียดตา่ง ๆ ฯลฯ ทัง้นี ้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุ
รายแล้ว  
 

32.2 การกู้ยืมเงินหรือการท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน  

ในกรณีที่กองทนุรวมเปิดมีเหตจุ าเป็นต้องบริหารสภาพคลอ่งเป็นการชัว่คราว บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจกู้ยืม
เงินหรือเข้าท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามของกองทนุรวมได้ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้

(1)  คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ต้องเป็นบคุคลประเภทสถาบนั โดยบคุคลดงักลา่วต้องไม่ใช่ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวมเปิดนัน้  

(2)  ระยะเวลาการช าระหนีต้ามสญัญากู้ยืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนต้องไมเ่กินเก้าสบิวนั  

(3)  อตัราสว่นการกู้ยืมเงินและการท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ณ สิน้วนัใด เมื่อรวมกนัแล้วต้องไม่
เกินร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม เว้นแต่การเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการ
กู้ยืมเงินหรือการท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนเพิ่มเติม  

(4)  ในกรณีของการท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ต้องใช้สญัญามาตรฐานที่ก าหนดโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนีไ้ทยหรือบริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

32.3 การด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุ 
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ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุตามนยัข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการท าประกนัภยัความรับผิดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีข อรับ
ความเห็นชอบจากส านกังาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุน
รวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัที่
บริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการไมส่ามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้หากมีเหตจุ าเป็นและ
สมควร บริษัทจัดการอาจขอให้ส านกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจัดการ
รายใหมจ่ะค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั  และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปลี่ยน
บริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว หากบริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 
 

32.4 บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทนุจากบคุคลที่เป็นผู้ให้บริการ อนัเนื่องมาจากการใช้บริการ
ของบคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาท
โดยตรงของความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

(2)   ต้องไมม่ีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นวา่บริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจ าเป็นเพื่อให้
กองทนุได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ให้แก่กองทนุท่ีอยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทต้อง
กระท าด้วยความเป็นธรรมและค านงึถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการรับผลประโยชน์ดงักลา่วไว้ในรายงานรอบปีบญัชี และในกรณีที่
เป็นกองทนุรวมเปิด จะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย 
 

32.5   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจดัส่งเอกสาร ข้อมูล หรือ
รายงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกองทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
จัดสง่ผา่นระบบเครือขา่ยอินเตอร์เนตของบริษัทจดัการ หรือ การจดัสง่ข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น 
และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น หรือวิธีการอื่นใดตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดง
ความจ านงไว้ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ส าหรับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุที่ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และ/หรือวิธีการอื่นใด ตามที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจ านงไว้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนงัสือ
รับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุตามปกติได้ 

อนึง่ กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงความจ านงในการรับเอกสาร ข้อมลู หรือรายงานตา่งๆ เก่ียวกบักองทนุตาม
วิธีใดวิธีหนึง่ข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสง่เอกสาร ข้อมลู หรือรายต่างๆให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม
วิธีที่ได้แสดงความจ านงไว้เท่านัน้ จนกว่าจะมีค าสัง่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น  ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจึงควร
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ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ได้รับข้อมลูเก่ียวกบักองทนุครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความ
จ านงไว้กบับริษัทจดัการ 
 

32.6 กองทนุนีไ้มไ่ด้จดทะเบียน และจะไมจ่ดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทนุของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ค.ศ. 1940 และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือ
กฎระเบียบอื่นใดในลกัษณะเดียวกนัของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแตจ่ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่นในโครงการ และ
หนว่ยลงทนุของกองทนุนีไ้มไ่ด้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และ
ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม (United States Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื่นใดในลกัษณะ
เดียวกนัของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแตจ่ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่นในโครงการ  

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนขอ งประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา 
(“US Person”) ตามความหมายที่ก าหนดไว้ใน Regulation S ซึ่งออกภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึง่ความหมายค าวา่ “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรง
และทางอ้อม นอกจากนี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมอ่าจโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ US Person ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับ
ลงทะเบียนการโอนหนว่ยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหนา่ยให้แก่ US Person 

ดงันัน้ ผู้ลงทนุหรือผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จองซือ้หรือในเวลาลงทะเบียน
รับโอนหนว่ยลงทนุ (แล้วแตก่รณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุเพื่อหรือในนาม
ของ US Person  

ผู้ลงทนุหรือผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ (แล้วแต่กรณี) จดัหาข้อมลูเก่ียวกบั US Person และควรปรึกษากบันกักฎหมาย
ของตนวา่ตนเข้าลกัษณะเป็น US Person หรือไม ่
 

32.7 ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

1 ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุที่บุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทนุรวมต้องไม่เกิน
หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

2 ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณียกเว้นให้ถือหนว่ยลงทนุได้โดยไมจ่ ากดัสดัสว่นส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

(ข)   กองทนุประกนัสงัคม 

(ค)  กองทนุการออมแหง่ชาติ 

(ง)   กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาติ 

(จ)   กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

(ฉ)  กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
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(ช)  กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะตาม (ก) ถึง (ฉ) 

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

(ฌ)  นิติบุคคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด  
เป็นต้น 

(ญ)  บคุคลอื่นท่ีได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรอื่นใดผู้ ถือ
หน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทนุตามข้อ  1 ได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  โดยได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน ทัง้นี ้ ในการผ่อนผัน
ดงักลา่ว ให้ส านกังานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วเป็นส าคญั 

3 เง่ือนไขเก่ียวกับสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมี
สาระส าคญัอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1)  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุ
ของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

(2) การจ ากดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจ ากดั
สทิธิรับเงินปันผลในสว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หนว่ยลงทนุมาเพิ่มเติม 

2. การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 2 

(ข) บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจ ากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  

(ค) ในระหวา่งการด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจดัการจะจดัท าบญัชี
และแยกเงินปันผลสว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม โดยไม่น ามารวมค านวณ
เป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(3) ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการ
จะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นที่เกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ
รวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้ เว้นแต่ชนิด 
หนว่ยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเพียงรายเดียวหรือกลุม่เดียวเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิด
นัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วเต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 
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32.8 หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทนุรวมหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หากบริษัทจดัการ
กองทนุรวมได้ด าเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้รับมาโดยชอบแล้วให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบ
ให้ด าเนินการดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมติ 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ให้ด าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย  ให้ถือว่า
มตินัน้เสยีไป 

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั ต้องได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวมนัน้ เว้นแตก่รณีที่กองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ การขอ
มติผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 
(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุชนิด โดยแตล่ะชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ

ไมเ่ทา่กนั ให้ได้รับมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ถือหนว่ยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุแต่
ละชนิด 

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด  ให้ได้รับมติ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีถือหนว่ยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด 

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึ่ง  ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทุน
ชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ 

 
32.9 การจดัท าทะเบียนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และข้อจ ากดัการโอนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้การให้สิทธิหรือ
การจ ากัดสิทธิใดๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน หากได้กระท าตาม
ข้อก าหนดในโครงการหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอ านาจปฎิเสธการโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่การถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่
ของบริษัทจดัการ 
 

32.10 กองทนุนีจ้ะเปรียบเทียบกบั ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET Index) 
 

33. การระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

-- ไมม่ี -- 
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