
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

กองทนุเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ 

UOB EQUITIES RMF : UOBEQRMF 

 

 
 

ปีท่ี 14 

 
 
 
 
 
 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

ส่วนขอ้มูลโครงการ 



 
 

  

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนสว่นขอ้มูลโครงการ 

กองทุนเปิด ยูโอบ ีตราสารทุนเพ่ือการเลี้ยงชพี 

ปีที่ 14 

 

 

 

จดัตัง้และจดัการโดย 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

 

เสนอขายตอ่ 

ประชาชนทัว่ไป 

 

 

มูลคา่โครงการ 

3,000,000,000 บาท จาํนวนหน่วยลงทุน 300,000,000 หน่วย 

 

 

 

 

ผูดู้แลผลประโยชน์ 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  

 

 

 

 

หนังสือชี้ชวนฉบบัน้ีรวบรวมข้ึนโดยใชข้อ้มูล ณ วนัที่ 30 สิงหาคม 2558 



 
 

  

สารบญั 
  .......................................................................................................................................... หน้า 

 

คําจํากดัความ................................................................................................................................... 1 
1. ช่ือ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม .................................................................... 3 
2. จํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุรวม มลูคา่ท่ีตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของ  

หนว่ยลงทนุท่ีเสนอขาย .............................................................................................................. 3 
3. วตัถปุระสงค์ของโครงการจดัการกองทนุรวม นโยบายการลงทนุ ลกัษณะโครงการ ประเภทและ

อตัราสว่นของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนท่ีจะลงทนุ ............................ 4 
4. นโยบายการจา่ยเงินปันผล ....................................................................................................... 16 
5. การรับชําระหนีเ้พ่ือกองทนุรวมด้วยทรัพย์สนิอ่ืน ......................................................................... 16 
6. ช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท์ เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ และสถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิ 

ของกองทนุรวม ....................................................................................................................... 18 
7. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้สอบบญัชี .......................................................................... 19 
8. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ ...................................................... 20 
9. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้จดัจําหน่าย ....................................................................... 20 
10. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ........................................... 20 
11. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของท่ีปรึกษาการลงทนุ ............................................................... 20 
12. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของท่ีปรึกษากองทนุ ................................................................... 21 
13. การเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก ............................................................................................. 21 
14. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก .............................................................................. 23 
15. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ .................................................................. 32 
16. การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ .......................................................................................................... 33 
17. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ........................................................................................................ 37 
18. การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ .................................. 41 
19. การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ......................... 42 
20. การหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ................................................................................................... 43 
21. การชําระคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงิน .................................... 44 
22. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้สนบัสนนุการขาย 

หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และท่ีปรึกษา (ถ้ามี) ................................................................................... 45 
23. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และกองทนุรวม ................. 51 



 
 

  

24. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ 
และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวธีิการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง ......... 55 

25. รอบระยะเวลาบญัชีประจําปีของกองทนุรวม .............................................................................. 60 
26. การกําหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ..................................................... 60 
27. สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ............................................................................................ 60 
28. วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ ................................................... 61 
29. การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม ........................................................................................... 62 
30. การดําเนินการของบริษัทจดัการ เม่ือเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม ............................................ 63 
31. การชําระบญัชีกองทนุรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือเลกิโครงการ .............. 63 
32. ข้อกําหนดอ่ืนๆ ........................................................................................................................ 64 
33. การระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ .................................................................. 70 
 
 

 
 
 
 
 
  
 



 
 

กองทนุเปิด ยโูอบี ตราสารทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ  1  

คาํจาํกัดความ 
 

 ในโครงการฉบบันี ้ เว้นแตเ่นือ้ความจะแสดงให้เหน็เป็นความหมายอยา่งอ่ืน คําจํากดัความตา่งๆ ให้มีความหมาย
ตามท่ีได้ให้ไว้  ดงัตอ่ไปนี ้

โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิด ยโูอบี ตราสารทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ 

กองทุน หมายถงึ กองทนุเปิด ยโูอบี ตราสารทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ 

หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ยโูอบี ตราสารทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ 

บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถงึ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หมายถงึ บคุคลท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมมอบหมายให้ทําหน้าท่ีขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ แล้วแตก่รณีของกองทนุรวม 

บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ท่ีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนญุาตให้ทําการ
ซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์กรุงเทพ 

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

วันทาํการ หมายถงึ ทกุวนัและเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย 

วันทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน หมายถงึ วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการกําหนดไว้ในรายละเอียด
โครงการ 

คาํเสนอซือ้ หมายถงึ คําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปท่ีผู้ ทําคําเสนอซือ้ต้อง
ปฏิบติัตามประกาศว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้า
ถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการท่ีคํานวณ 

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ บวกคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ( ถ้ามี ) 

ราคาขายหน่วยลงทุนกรณี
สับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน 

หมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุนบวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในกรณี
สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ หกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ( ถ้ามี ) 
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ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนกรณี
สับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน 

หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุนหกัด้วยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนใน
กรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถงึ แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง
โดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องจนถงึ
ปัจจบุนั 

การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ
ท่ีมีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง หรือการจ่ายเงินซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่น
ตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง
แทนการเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุ 

บริษัทย่อย หมายถงึ บริษัทจํากดัท่ีตลาดหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 
75 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจํากดันัน้ 

กจิการ หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  บริษัทท่ีมี
หลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จํากดั 

กลุ่มกจิการ หมายถงึ บริษัทใหญ่ และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพ
กําหนดเก่ียวกบัการจดัทํางบการเงินรวม 

สถาบันการเงนิตามกฎหมายไทย หมายถงึ สถาบนัการเงินตามกฏหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมของสถาบนั
การเงิน 

สมาคม หมายถงึ สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตและจด
ทะเบียนกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทท่ีเก่ียวกับการ
จดัการลงทนุ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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โครงการจดัการ 

กองทนุเปิด ยูโอบี ตราสารทนุเพ่ือการเล้ียงชีพ 
 

ช่ือบริษัทจัดการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
ที่อยู่บริษัทจดัการ ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33  

ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

 

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
1.1 ช่ือโครงการภาษาไทย : กองทนุเปิด ยโูอบี ตราสารทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ 

 
1.2 ช่ือโครงการภาษาองักฤษ : UOB EQUITIES RMF 

 
1.3 ช่ือยอ่ : UOBEQRMF 

 
1.4 ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด 

การระดมทนุ : ผู้ลงทนุในประเทศ 
 

1.5 อายโุครงการ : ไมกํ่าหนด 

 
1.6 ลกัษณะโครงการ : กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 

 
2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของ 
หน่วยลงทุนที่เสนอขาย 
 
2.1 จํานวนเงินทนุของโครงการ : 3,000.00 ล้านบาท 

เง่ือนไข :  ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการสามารถเสนอขายหน่วยลงทนุเกิน
จํานวนเงินทนุของโครงการได้ไมเ่กิน 450 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 3,450 ล้านบาท 
 
2.2 มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย : 10.00 บาท 

 
2.3 จํานวนหน่วยลงทนุ : 300,000,000.00 หน่วย 

 



 
 

กองทนุเปิด ยโูอบี ตราสารทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ  4  

2.4 ประเภทหน่วยลงทนุ : ระบช่ืุอผู้ ถือ 

 
2.5 ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10.0 บาท (สบิบาทถ้วน) 

 
2.6 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 1,000.00 บาท 

 
2.7 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 1.00 บาท 

 
2.8 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน : 1.00 บาท 

จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน : 1.00 หน่วย 
 

2.9 มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา : ไมกํ่าหนด 

จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา : ไมกํ่าหนด 

 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภท
และอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุน 
 
3.1 วตัถปุระสงค์ของโครงการ : 

ระดมเงินทุนจากประชาชนทัว่ไป เพ่ือส่งเสริมการออมระยะยาวเพ่ือการเลีย้งชีพหลงัเกษียณอายุ รวมทัง้การได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุในกองทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 
3.2 ประเภทกองทนุรวม : กองทนุรวมพิเศษ 

 
3.3 นโยบายการลงทนุ : ตราสารแหง่ทนุ 

 
รายละเอียด :  

มุ่งเน้นการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทนุท่ีมีแนวโน้มหรือปัจจยัพืน้ฐานดีเป็นหลกัเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดี จากการลงทนุ 
และคํานึงถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้เป็นสําคญัทัง้นี ้จะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ี
จะเกิดขึน้เท่านัน้ แต่จะไม่ลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และในตราสาร 
หรือหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขายในตา่งประเทศ 

อย่างไรก็ตามอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทนุที่กําหนดไว้ในโครงการ (ลงทนุหรือมีไว้ใน
ตราสารทุนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมลูค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม) ได้ด้วยเหตุท่ีเกิดจากปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจท่ีมีนยัสําคญัต่อการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์, ภาวะสงคราม, การประกาศนโยบายหรือ
มาตรการของทางราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอันอาจส่งผลโดยตรง และ/หรือโดยอ้อมต่อภาวะการลงทุนในตลาด
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หลกัทรัพย์ และการท่ีราคาหลกัทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงท่ีใกล้กบัวนัสิน้รอบปีบญัชี เป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถ
ปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิน้ปีบัญชี โดยบริษัทจัดการจะรายงานการท่ีไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนท่ี
กําหนดไว้ในโครงการตามประกาศให้แก่สํานกังาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
3.4 ลกัษณะพิเศษ : กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

 
3.5 การลงทนุในตา่งประเทศ : ไมมี่การลงทนุในตา่งประเทศ 

 
3.6 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ : 

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก .ล .ต  .หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต  .กําหนดดงัต่อไปนี ้เว้นแต่
ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก .ล .ต .หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต  .ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน  
 
3.6.1 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในประเทศ 
 
3.6.1.1 ตราสารแห่งทนุในประเทศ ได้แก่ ตราสาร หรือสญัญาท่ีเสนอขายในประเทศ หรือผู้ออกหรือคู่สญัญาเป็นนิติบคุคลท่ี
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี ้
 
(1)   หุ้น 
 
(2)   หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุนหรือของกองทุนรวมอ่ืนท่ีมี
นโยบายการลงทนุในตราสารแหง่ทนุ เช่น กองทนุรวมผสม เป็นต้น 
 
(3)   ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นหรือใบสําคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้โดยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)   การลงทนุในตราสารดงักลา่วต้องเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management)  

(ข)   บริษัทจดัการต้องดําเนินการให้มีการกนัหรือแยกทรัพย์สินของกองทนุท่ีมีคณุภาพซึง่มีสภาพคล่องในจํานวนท่ีเพียงพอ
ตอ่มลูคา่การใช้สทิธิตามตราสารดงักลา่ว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารนัน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์
ท่ีสํานกังานกําหนด 
 
(4)   ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซือ้หุ้น  
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(5)   ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นหลักทรัพย์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ทัง้นี  ้ตามหลักเกณฑ์ท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
3.6.1.2 ตราสารแหง่หนี ้ในประเทศ ได้แก่  
 
(1)   ตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ 
 
(1.1)   ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 
หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั 
 
(1.2)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์เป็นผู้ออก 
ซึง่กําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เหน็ 
 
(1.3)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือดงัตอ่ไปนี ้

(ก)   อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือของ
ผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้วย หรือ 

(ข)   อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั อยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได้ (investment 
grade) ทัง้นี ้โดยการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใต้ช่ือ Standard & Poor’s หรือ Moody’s 
หรือ Fitch หรือสถาบนัอ่ืนท่ีสํานกังานกําหนดเพิ่มเติม 
 
(2)   ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่ 
 
(2.1)   ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่ 

(ก)   ตัว๋เงินคลงั 

(ข)   พนัธบตัรรัฐบาล  หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(ค)   พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีระทรวงการคลงัหรือกองทนุเพ่ือการ
ฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ คํา้ประกนั 
 
(2.2)   ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ ซึง่หมายถงึ พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ ท่ีไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น
กู้อนพุนัธ์ ท่ีสํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจํากดั หรือท่ีออกภายใต้ข้อผกูพนัท่ีกําหนดและ
อนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรือท่ีนิติบคุคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก หรือท่ีเป็นหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ซึง่ผู้ออก
หลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผู้ ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมลูค่าท่ีเสนอขายจากผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้
ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
 



 
 

กองทนุเปิด ยโูอบี ตราสารทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ  7  

(2.2.1)   เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  
 
(2.2.2)   มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบคุคลทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอราคา
ซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย
กําหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่สําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้  และ 
 
(2.2.3)   เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้  

(ก)   ในกรณีท่ีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือของตราสาร
หรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดงักลา่วเป็นรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 
เทา่นัน้ 

(ข)   ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ (investment grade)  

(ค)   ในกรณีท่ีกองทุนลงทนุในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หากตราสารดงักล่าวไม่มี
อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) ตราสารนัน้ต้อง
มีบริษัทจดัการไมต่ํ่ากวา่สามรายเป็นผู้ ซือ้ตราสารดงักลา่วเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ 
 
(2.3)   ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุ้นกู้ ท่ีไม่ใช่หุ้นกู้
อนพุนัธ์   
 
(2.4) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีเสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติ
บคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุ้นกู้  ดงักลา่วไมร่วมถงึหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์   
 
(2.5)   หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้หรือของกองทุนรวมอ่ืนท่ีมี
นโยบายการลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีสํานกังานกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น 
กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น 
 
(2.6)  ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
(2.7)   ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนีต้าม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) หรือ 
(2.5) ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.6.1.2 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้องอยู่
ในรูปอตัราดอกเบีย้คงท่ีหรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้ 
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การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัของบุคคลท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.6.1.2 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้
จํานวน  สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั  หรือคํา้ประกนัต้น
เงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข     
 
3.6.1.3 ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ได้แก่  
 
(1)   หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศซึ่งต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขในท้ายข้อ 3.6.2 (1) และ (2) ทัง้นี ้ในกรณีท่ี
กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดงักล่าวในการเสนอขายครัง้แรก หุ้นกู้ แปลงสภาพนัน้ต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีอนัดบั
ความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีบริษัทจดัการไม่ต่ํากว่าสาม
รายเป็นผู้ ซือ้ตราสารดงักลา่วเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ  

ในกรณีท่ีหุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึง่มีการคํา้ประกนั การคํา้ประกนัดงักลา่วต้องเป็นการคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็ม
จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
 
(2)   หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในตา่งประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย      
 
3.6.1.4 เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย  
 
3.6.1.5 สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio  management) ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานกําหนด สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีกองทนุจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมีสินค้าหรือตวัแปรอย่างใดอย่าง
หนึง่หรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนี ้
   
(1)   หลกัทรัพย์ 
 
(2)   อตัราดอกเบีย้  
 
(3)   อตัราแลกเปล่ียนเงิน ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงิน กองทนุจะเข้าเป็น
คูส่ญัญาในกรณีดงักลา่วได้เฉพาะเพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) เทา่นัน้ 
 
(4)   อนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตกุารณ์ท่ีมีผลต่อการชําระหนีข้องตราสารแห่งหนีห้รือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หรือของผู้ออก
ตราสารหรือคูส่ญัญาดงักลา่ว 
 
(5)   ทองคํา  
 
(6)   นํา้มนัดิบ  
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(7)   ดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสนิค้าหรือตวัแปรตาม (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (9) 
 
(8)   ดชันีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดชันีตามข้อ (7) 
 
(9)   สนิค้าหรือตวัแปรอ่ืนใดท่ีสํานกังานกําหนด 
 
ในกรณีท่ีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าอ้างอิงกับราคาของสินค้าหรือตัวแปรตามวรรคหนึ่งราคาท่ีอ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบนัหรือราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเท่านัน้  ทัง้นี ้ ราคาของสินค้า ตวัแปรอ่ืนท่ีไม่ใช่ดชันี หรือสินค้าหรือตวัแปรท่ีเป็น
องค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย และต้องมีการระบสุินค้า
หรือตวัแปรตามข้อ (5) (6) และ (7) ในการเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าหรือตวัแปรไว้อย่างชดัเจนใน
โครงการจดัการกองทนุรวมแล้ว  
 
3.6.1.6 ทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบั 3.6.1.1 – 3.6.1.5 โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน 
 
3.7 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม : 
 
3.7.1 อตัราสว่นการลงทนุในประเทศ 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดงัต่อไปนี ้ในกรณีท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราสว่นการลงทนุ บริษัทจดัการจะลงทนุให้เป็นไปตามประกาศ
ท่ีแก้ไขด้วย 
 
3.7.1.1 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐไทย เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมโดยไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
 
3.7.1.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ ดงัต่อไปนี ้ซึ่ง
ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกันทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัท
เงินทนุรายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
(1)   ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ตามข้อ 3.6.1.2 
 
(2)   ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ตามข้อ 3.6.1.3 
 
(3)   เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 
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(4)   สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดตามข้อ 3.6.1.5 

การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1.3 (1), (2) และข้อ 3.7.1.4 (1) ท่ี
ธนาคารหรือบริษัทเงินทนุรายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ซึง่กองทนุ
ได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ด้วย  
ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินฝากในนิติบคุคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูค่าของเงิน
ฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่  
 
3.7.1.3  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงัต่อไปนี ้ที่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้รับอาวลั ผู้สลกั
หลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย 
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
(1)   ตราสารแห่งทุนในประเทศ ที่บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคู่สญัญา ทัง้นี ้ไม่รวมถึงตราสารแห่งทุนของบริษัท
จดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการให้เหตแุหง่การเพิกถอนหมดไป 
 
(2)   หุ้นท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์สัง่รับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้น
ดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการดําเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้น
สามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
 
(3)   ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศตามข้อ 3.6.1.2 ทัง้นี  ้เฉพาะท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Investment grade)    
 
(4)   ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุตามข้อ 3.6.1.3 ทัง้นี ้เฉพาะท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment 
grade) 
 
(5)   สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าตามข้อ 3.6.1.5 ท่ีคู่สญัญามีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทนุได้ (Investment grade) 
 
ตราสารแห่งทนุตาม (1) และตราสารแห่งหนีต้าม(3)  มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่ถกูจดัให้เป็น
ตราสารแหง่ทนุตามข้อ 3.6.1.1(2) หรือตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.6.1.2(2.5) 

การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่และทรัพย์สนิตามข้อ 3.7.1.4(1) ท่ีบคุคลดงักลา่วเป็นผู้ออก 
ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นดงักลา่วด้วย  
 
3.7.1.4  บริษัทจดัการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 เพ่ือเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้
 



 
 

กองทนุเปิด ยโูอบี ตราสารทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ  11  

(1)   การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วซึง่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือ
คู่สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ ออก ผู้ สั่งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลัง ผู้ คํา้ประกัน หรือ
คูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   
 
(2)   การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทุกบุคคลท่ีเป็นผู้ ออก ผู้ สั่งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล  
ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
 
3.7.1.5 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินท่ีกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้
ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุม่กิจการนัน้ไม่เกินอตัราอย่างใดอย่าง
หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1)   ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2)   อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนัน้ ทัง้นี  ้ตัวชีว้ัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ท่ีมีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
 
3.7.1.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุ หากทรัพย์สินดงักล่าวเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการอาจ
ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวโดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกิน
ผลรวมของนํา้หนกัของทรัพย์สนิดงักลา่วในตวัชีว้ดัและร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

ทัง้นี ้แทนอตัราสว่นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 หรือข้อ 3.7.1.5 แล้วแตก่รณีก็ได้ 
 
3.7.1.7 ให้บริษัทจัดการพิจารณาความเป็นกลุ่มกิจการตามข้อ 3.7.1.5 และข้อ 3.7.1.6 ตามงบการเงินรวมท่ีมีการจัดทํา 
และเปิดเผยล่าสดุ เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีการจดัทํางบการเงินรวมให้พิจารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นที่ปรากฎในบญัชี
รายช่ือผู้ ถือหุ้นลา่สดุท่ีสง่ตอ่กระทรวงพาณิชย์ 

ทัง้นี ้ข้อ 3.7.1.5 ข้อ 3.7.1.6 และข้อ 3.7.1.7 จะมีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2553 เป็นต้นไป 
 
3.7.1.8 ในกรณีของกองทนุรวม ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญา
ใช้เงิน ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ี
อยูอ่าศยั หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้ออกหรือคู่สญัญา เป็นจํานวนท่ีมีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียในรอบปี
บญัชีไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมท่ีมีการกําหนดอายุโครงการตัง้แต่หนึ่งปีขึน้ไป ทัง้นี ้เฉพาะใน
ระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบกําหนดอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม  

ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดตามวรรค
หนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
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ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมภายในสามสิบวนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีนัน้  ทัง้นี ้ให้คํานวณอตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สนิดงักลา่วโดยเฉล่ียตัง้แตว่นัแรกของรอบปีบญัชีนัน้จนถงึวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว 

เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายใน
วนัทําการถัดจากวันท่ีทรัพย์สินนัน้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพ่ือให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏิบติัดงักลา่ว  ทัง้นี ้บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ
รวมแจ้งให้สํานกังานทราบภายในห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทด้วย  

หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถปฏิบติัตามวรรคสามได้ สํานกังานอาจสัง่ให้บริษัทเลกิกองทนุรวมนัน้ 
 
3.7.1.9 ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควร เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุอนัเน่ืองมาจากปัญหาความผนัผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบปีบญัชีใด  บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจขอผ่อนผนัต่อสํานกังาน
เพ่ือไม่ต้องนําการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาท่ีเกิดความผนัผวน
ดงักลา่วมารวมคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.1.8 ได้สําหรับรอบปีบญัชีนัน้ 
 
3.7.1.10 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนเพ่ือเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี  ้ทัง้นี  ้การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ 
 
(1)   ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของแต่ละกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการอ่ืนเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบ
ดําเนินการ  
 
(2)   ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการอ่ืนเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบ
ดําเนินการ 
 
3.7.1.11 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) เพ่ือ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงทัง้หมดท่ีกองทนุมีอยู ่
 
3.7.1.12 ในกรณีท่ีกองทนุเข้าเป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าโดยมิได้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง ให้บริษัท
จดัการดําเนินการให้มีการกนัหรือแยกทรัพย์สินของกองทนุท่ีมีคณุภาพซึ่งมีสภาพคล่องในจํานวนท่ีเพียงพอต่อมลูค่าสทุธิท่ี
กองทนุอาจมีภาระต้องชําระหนีห้รือชําระค่าสินค้าเม่ือสิน้สดุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (fully covered) ไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทนุ
หรือมีไว้ซึง่สญัญานัน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
3.7.1.13 บริษัทจดัการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 25 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้การคํานวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการคํานวณโดยใช้มลูค่าหลกัทรัพย์ท่ี
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ให้ยืม รวมผลประโยชน์ท่ีพงึได้รับจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว 

ในกรณีท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะท่ีกองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง หาก
ต่อมาธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติมบริษัทจดัการจะ
ยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบวุนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุ และสง่รายงาน
ดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในสามวนัทําการนบัแต่วนัท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูค่า
เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้   
 
3.7.1.14 บริษัทจดัการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย 
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ น ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้ นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้ หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้   
 
(1)   ในกรณีของใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นบัมลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิดงักลา่ว รวมในอตัราสว่นสําหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่วทัง้หมดในข้อ 3.7 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุได้ลงทนุหรือมี
ไว้ซึ่งหลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจไม่นบัมลูค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์
อ้างอิงไทยรวมในอตัราสว่นท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญาท่ีกําหนดตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 และ ข้อ 3.7.1.4 
ก็ได้ 
มลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงท่ีนํามาคํานวณรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ให้มีมลูคา่เทา่กบัมลูคา่ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์
ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 
 
(2)   ในกรณีของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ ให้บริษัทจดัการคํานวณ
อตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้

(ก)   นบัมลูคา่ท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วมีหน้าท่ีต้องชําระตามตราสารนัน้ รวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่ว 

(ข)   นบัมลูค่าของหุ้นท่ีรองรับรวมในอตัราส่วนท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์อ้างอิง  โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุลงทนุในหุ้นท่ีรองรับ
นัน้โดยตรง ทัง้นี ้มลูค่าของหุ้นท่ีรองรับให้ใช้มลูค่าตามราคาตลาดของหุ้นนัน้ซึ่งคณูกบัค่าเดลต้าของใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แสดงสทิธิดงักลา่ว แล้วแตก่รณี   
 
(3)   ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งการให้ยืม
หลกัทรัพย์โดยให้นบัมลูค่าทรัพย์สินท่ีให้ยืมรวมในอตัราสว่นสําหรับหลกัทรัพย์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 และ ข้อ 
3.7.1.4 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนยงัคงมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์นัน้อยู่ ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจไม่นบัรวมในอตัราส่วนท่ีคํานวณ
ตามคูส่ญัญาท่ีกําหนดตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 และ ข้อ 3.7.1.4 ก็ได้ 
 
3.7.1.15 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม ข้อ 
3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4(1) ให้นับมลูค่าท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าท่ีต้องชําระตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า รวม
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คํานวณในอตัราส่วนของบุคคลท่ีเป็นคู่สญัญาดงักล่าว เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสญัญานัน้ในศูนย์ซือ้ขาย
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า บริษัทจดัการไมต้่องคํานวณมลูคา่และอตัราสว่นตามท่ีกําหนดในข้อดงักลา่ว 
 
3.7.1.16 นอกจาการคํานวณตามข้อ 3.7.1.15 แล้ว ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนีด้้วย 
 
(1)   ในกรณีที่การเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเสี่ยงต่อเครดิต
ของผู้ออกสนิค้า หรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้าท่ีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าอ้างอิง บริษัทจดัการคํานวณอตัราสว่น
การลงทนุสําหรับสินค้าดงักล่าวท่ีกําหนดไว้ในประกาศนี ้โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสินค้านัน้โดยตรง 
ทัง้นี ้ให้บริษัทจดัการใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็นมลูค่าท่ีใช้ในการคํานวณ เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นสญัญา
ออปชนั ให้นบัมลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าคณูกบัคา่เดลต้าของสญัญาออปชนัแทน 
 
(2)   ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีอ้างอิงกบัดชันีดงัต่อไปนี ้ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราสว่น
สําหรับองค์ประกอบดังกล่าวท่ีกําหนดไว้ในประกาศท่ี สน.24/2552 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
องค์ประกอบนัน้โดยตรง เว้นแตใ่นกรณีท่ีองค์ประกอบดงักลา่วเป็นหรือเก่ียวข้องกบัทองคําหรือนํา้มนัดิบ 

(ก)   ดชันีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสนิค้าหรือตวัแปรท่ีกองทนุสามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ตามประกาศท่ี สน.24/2552 ข้อ 37 (2) (ข) 

(ข)   ดชันีท่ีไมเ่ข้าลกัษณะเป็นดชันีท่ีมีการกระจายนํา้หนกัอยา่งเพียงพอตามประกาศท่ี สน.24/2552 ข้อ 37/1 

(ค)   ดชันีท่ีมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (high yield 
bond index) 
 
3.7.1.17 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4(1) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้รวมทัง้เง่ือนไขตามข้อ 3.7.1.18 ด้วย  

(1)   ในกรณีท่ีทรัพย์สินดงักลา่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ออก
ทรัพย์สนิหรือผู้ ท่ีเป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว  หรือคํานวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั แล้วแตก่รณี ก็ได้ 

(2)   ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบคุคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั  บริษัทจดัการจะเลือก
คํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 
 
3.7.1.18 การคํานวณอตัราส่วนท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัตามข้อ 3.7.1.17 จะทําได้ต่อเม่ือบุคคล
ดงักล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดั
ความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
 
3.7.1.19 ในกรณีท่ีกองทนุมีสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทใดตามสดัสว่นจํานวนหุ้นท่ีกองทนุถืออยู่ (right issue) หาก
การใช้สิทธินัน้จะเป็นเหตใุห้กองทนุลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทดงักล่าวมีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนดในข้างต้นนี ้
บริษัทจดัการอาจซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามอตัราส่วนท่ีเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว ทัง้นี ้เฉพาะ
ภายในช่วงระยะเวลาสามสบิวนันบัแตว่นัแรกท่ีผู้ ถือหุ้นหมดสทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้ 
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3.7.1.20 ในกรณีท่ีตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี  ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็น
ทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีกําหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งทนุ ตราสารแห่งหนี ้หรือตราสารกึ่ง
หนีก้ึ่งทุนนัน้ มีมลูค่าเกินอัตราส่วนดงักล่าวโดยเหตุดงัต่อไปนี ้ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอตัราส่วนให้เป็นไปตามท่ีกําหนด
ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีมีการประกาศให้ทราบถึงเหตดุงักลา่ว เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับผอ่นผนัจาก
สํานกังาน   

(1)   ตราสารแห่งทนุนัน้ในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทนุของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่างแก้ไขการดําเนินการให้เหตแุห่ง
การเพิกถอนหมดไป  หรือถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน   

(2)   ตราสารแหง่หนีห้รือตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุถกูปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ   
 
3.7.1.21 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีกําหนด
ในข้างต้น หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สิน
ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  

บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัท่ีทรัพย์สิน
นัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบ
ภายในสามวนัทําการนบัแต่วนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัท
จดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.1.22 ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพ่ือเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เม่ือรวมกันทุกกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท่ี
จําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการตามประกาศท่ี สน. 24/2552 เร่ือง การลงทนุและการมีไว้เพ่ือ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุ ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ดงันีคื้อ  

(1)   ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนได้ 

(2)   งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราส่วนการลงทนุดงักล่าว เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดย
ได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน  และ 

(3)   กรณีท่ีเป็นหุ้ นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้ นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็น 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจุดท่ีต้องทําคําเสนอซือ้ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการยกเว้นการทําคํา
เสนอซือ้โดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือย่ืนคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซือ้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือ
ครอบงํากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ี
แตล่ะกองทนุได้มาจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 
 
3.7.1.23 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีกําหนด
ในข้างต้น หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไมเ่ข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.1.8 ข้อ 3.7.1.13 ข้อ 3.7.1.19 ข้อ 3.7.1.20 
ข้อ 3.7.1.21 และ ข้อ 3.7.1.22 และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม  บริษัทจดัการจะ
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ยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัท่ีทรัพย์สิน
นัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายใน
สามวนัทําการนบัแต่วนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักล่าวไว้ท่ีบริษัทจดัการ
เพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.1.24 ข้อจํากดัการลงทนุข้างต้นจะไม่นํามาบงัคบัใช้ในกรณีท่ีปรากฏเหตตุามหวัข้อ “การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม” 
และบริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุตามหวัข้อ “การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือเลกิกองทนุรวม” 

 
4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

ไมจ่่าย 

 
5. การรับชาํระหนีเ้พื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอ่ืน 
หากมีการผิดนดัชําระหนีห้รือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนทัง้ท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีท่ีผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้าม
สทิธิเรียกร้องผิดนดัชําระหนี ้ดงันี ้ 

 
5.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ 

 
5.1.1 เม่ือมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีบริษัทจดัการได้บนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้ มีสิทธิในเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนี ้

 
5.1.2 เม่ือได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการจะไม่นําทรัพย์สินดงักลา่วและเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จาก
การรับชําระหนี ้มารวมคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีใ้นโอกาส
แรกท่ีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั เว้นแต่กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิในเงินได้
สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีต้กลงรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักลา่วแทนเงิน ทัง้นี ้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนดโดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ในระหว่างท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนี ้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนัน้ได้ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ท่ี
ได้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้ 

 
5.1.3 เม่ือมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะเฉล่ียเงินได้สทุธิ
จากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนีคื้นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ี
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มีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการเฉล่ียเงินคืนไปยงัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการ
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้เฉล่ียเงินคืน เว้นแตสํ่านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉล่ียเงิน
คืนเป็นอยา่งอ่ืน  

 

5.1.4 เม่ือมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทนุรวมได้รับชําระหนีต้าม
ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนโุลม 

 

5.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ 

 
5.2.1 ก่อนการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตผุล
ว่าในขณะนัน้การรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี ้
หรือสทิธิเรียกร้องนัน้ 

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะระบรุายละเอียดเก่ียวกบั
ทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมจะได้จากการรับชําระหนี ้มลูค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตผุลและความจําเป็นใน
การรับชําระหนี ้

 
5.2.2 เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการจะนําทรัพย์สินดงักลา่วมารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพ่ือใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีสามาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนดโดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และจะดําเนินการกบั
ทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้

 
(1)   กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวต่อไป
เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้ 

 
(2)   กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทนุรวมไม่สามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการจะจําหน่ายทรัพย์สินดงักลา่วใน
โอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และในระหว่างท่ีบริษัทจัดการยงัไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดงักล่าว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดงักลา่ว ในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

 
5.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ วันท่ีมีพฤติการณ์ว่า 
ผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องจะไมส่ามารถชําระหนีไ้ด้ เป็นผู้ มีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินอ่ืนท่ีได้จากการ 
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รับชําระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในการดําเนินการดงักล่าว บริษัทไม่ต้องนําตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้มารวมคํานวณมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

 
เง่ือนไขเพิ่มเติม : 

ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครัง้ตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับ
ชําระหนีไ้ม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิดงักลา่วไปรวมจ่าย
ในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะคุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้
จากการรับชําระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว และปรากฏวา่เงินได้สทุธินัน้ไมคุ่้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืน บริษัทจดัการอาจ
นําเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมก็ได้ 

 
6. ช่ือ ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่ เก็บรักษา
ทรัพย์สินของกองทุนรวม 
 
6.1 ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ดแูลผลประโยชน์ : 

ช่ือ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน)  
ท่ีอยู ่: สํานกังานเลขท่ี 90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์ 0-2724-5265 โทรสาร 0-2724-5277 
 
6.2 เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ : 

บริษัทจดัการจะเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ภายใต้เง่ือนไขเม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทัง้หมด ดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะกระทําได้ตอ่เม่ือได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

 
( 1 )   เม่ือบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 
  
( 2 )   ในกรณีท่ีบริษัทจัดการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้ตกลงไว้ 
บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั 
 
( 3 )   ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายอ่ืนใดอนัจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผู้ดแูลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าท่ีท่ีระบไุว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าท่ีดงักล่าวต่อไป ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
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( 4 )   ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วย
ลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม เรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นีก้ารบอกเลิกสญัญา
จะต้องบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

 
( 5 )   ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์นําข้อมลูต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการกองทนุรวม หรือข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุ
รวมไปเปิดเผย หรือใช้ในทางท่ีก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบ
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

 
( 6 )   ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบติัข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง คณุสมบติั
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั 
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสัง่การเป็นอย่างอ่ืน โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขดงักลา่วให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีได้แก้ไขเสร็จสิน้ แต่หากผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถกูต้อง
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจดัการจะขออนญุาตเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเม่ือได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 
บริษัทจดัการจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมแ่ทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั 

ถ้าการเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลงตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อ 6.2 เร่ือง “เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์” ผู้ดแูล
ผลประโยชน์นัน้จะต้องทําหน้าท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและ
เอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ ตลอดจนถึงการดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็นเพ่ือให้การโอนทรัพย์สินและเอกสาร
ทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมจ่ะเสร็จสิน้ และผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถทําหน้าท่ีได้ทนัที 
ทัง้นีภ้ายในระยะเวลาอนัสมควร เว้นแตบ่ริษัทจดัการหรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคําสัง่เป็นอยา่งอ่ืน 
 
6.3 สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิกองทนุรวม : 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน)  
สํานกังานเลขท่ี 90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์ 0-2724-5265 โทรสาร 0-2724-5277 

และท่ีบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 

7. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี 

นายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกลุ  

บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากดั 
100/72 ชัน้ท่ี 22 อาคารวอ่งวานิช บี ห้องเลขท่ี 100/2 
ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
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โทรศพัท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110 

หรือนายประวิทย์  วิวรรณธนานตุร์ หรือนายเทอดทอง เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้  
หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ หรือนายไกรสทิธ์ิ ศิลปมงคลกลุ หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ 

บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 
100/19 ชัน้ท่ี 14 อาคารวอ่งวานิช บี  
ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

หรือ บุคคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 

8. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

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

หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 

9. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจาํหน่าย 

ไมมี่ 

 
10. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

ช่ือ : ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน)  

ท่ีอยู ่: 191 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร.0-2343-3000 และสํานกังานทัว่ประเทศ  

บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนใน
ภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติม ผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนดงักลา่วอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพ่ือทําหน้าท่ีเป็น
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของกองทุน โดยผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีได้รับการแต่งตัง้จะต้องปฏิบติังานได้
ภายใต้ระบบงานเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยูก่่อนแล้ว 
 

11. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน 

ไมมี่ 
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12. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน 

ไมมี่ 

 
13. การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกให้ประชาชนทัว่ไปในราคาหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายหน่วยละ 10 บาท โดยบริษัท
จดัการจะเสนอขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้หากมีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนครบตามจํานวน 
3,450 ล้านบาท ก่อนสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการจะปิดการเสนอขายครัง้แรก โดยประกาศในหนงัสือพิมพ์
รายวนั 1 ฉบบั รวมทัง้ปิดประกาศท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทกุแหง่  
 
13.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ และเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

ผู้สนใจจองซือ้หน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญัท่ีผู้ลงทนุควรทราบ พร้อมกับใบคําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ ใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุ คู่มือผู้ลงทนุ และคู่มือภาษีอากร (สําหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรก) ได้ท่ีบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน และบริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและ
สถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยผู้สนใจจองซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาทําการ 

 
13.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นีผู้้ สัง่ซือ้
จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต่ํากว่า 3,000 บาท (สามพนับาทถ้วน) สําหรับการซือ้ครัง้แรก โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและ
ข้อความต่างๆ ในใบคําขอเปิดบญัชี ในกรณีท่ียงัไม่มีบญัชีกับบริษัทจดัการ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถูกต้องครบถ้วน 
พร้อมทัง้นําใบคําขอเปิดบญัชี ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวน พร้อมเอกสารหลกัฐานในการขอ
เปิดบญัชีตามข้อ 13.7 ไปท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 
13.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 

ผู้สัง่ซือ้ต้องชําระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน คําสัง่หกับญัชี เช็ค ดราฟต์ 
ตัว๋แลกเงินธนาคาร เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัสํานกังานของ
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเท่านัน้ โดยลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้แต่ไม่เกินวนัสดุท้ายของระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก โดยผู้สัง่ซือ้ต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชีสัง่ซือ้กองทนุเปิด ยโูอบี ตราสารทนุเพ่ือ
การเลีย้งชีพ” หลงัจากท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้วจะ
ออกหลกัฐานการรับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานการรับชําระเงินให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นีก้ารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
จะสมบรูณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทจดัการได้เรียกเก็บเงินตามคําสัง่หกับญัชี เช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร เช็คธนาคารหรือคําสัง่
จ่ายเงินธนาคารดงักลา่วข้างต้น และได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จํานวนแล้ว 

ในกรณีท่ีคําสัง่หกับญัชี เช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน 
บริษัทจดัการจะดําเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ 
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ผู้สัง่ซือ้ท่ีได้ชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้  เว้นแต่จะได้รับ
อนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

เงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนาม “บญัชีสัง่ซือ้กองทนุเปิด ยโูอบี ตรา
สารทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ” ท่ีธนาคารพาณิชย์ ซึง่ดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกทัง้หมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

 
13.4 วิธีการจดัสรรหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมเ่กิน 3,450 ล้านบาท ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะได้รับหน่วยลงทนุตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้หลงัจากท่ี
ได้ชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนแล้ว 

แต่หากในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเกิน 3,450 ล้านบาท การจดัสรรหน่วยลงทนุในการสัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อน
ได้ก่อน” ในกรณีท่ีสัง่ซือ้พร้อมกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร จะพิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนจํานวนหน่วย
ลงทนุท่ีสัง่ซือ้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้
โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 
13.5 การคืนเงินคา่สัง่ซือ้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีผู้ ซือ้หน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรกไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน  หรือในกรณีท่ี
บริษัทจดัการต้องยติุโครงการภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หากปรากฏว่าจําหน่ายหน่วย
ลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสิบราย บริษัทจดัการจะยติุการจําหน่ายหน่วยลงทนุและแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายในสิบห้าวนันับตัง้แต่วันถัดจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกและคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดือน
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุตามสดัสว่นของเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการไม่
สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานัน้ได้อนัเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะ
ชําระดอกเบีย้ในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละเจ็ดคร่ึงตอ่ปี นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีครบกําหนดเวลานัน้ให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

ในการคํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ดําเนินการเป็นประการอ่ืนได้ 

 
13.6 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ 

การลงทุนในกองทุนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฏหมายภาษีอากร 
 
13.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 

ในการขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุ ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประจําตวั พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง ตาม
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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( 1 ) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน  หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ 

( 2 ) สําเนาบตัรประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร 

และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 

14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก 

บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการท่ีขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขาย  และ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้จะได้รับ  
 
14.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ 

ผู้สนใจลงทนุสามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญั และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชี คู่มือ
ผู้ลงทนุ และคู่มือภาษีอากร ได้ท่ีบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนจะจดัสง่หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั พร้อมใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ผู้สนใจลงทนุ และบริษัทจดัการจะ
จดัให้มีหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการจดัการกองทนุรวมไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาทําการ  
 
14.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
 
14.2.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยจะต้องกรอก
รายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้นําใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และเงินค่า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวน รวมทัง้ส่งมอบเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุท่ีสนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้ลงทนุท่ีสนใจจะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน  และนําส่งพร้อมแนบหลกัฐานประกอบตามข้อ 13.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลกัฐานอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจัดการกําหนดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือ
วิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ในการสัง่ซือ้ ผู้สัง่ซือ้รับรองท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้หรือน้อยกว่าท่ีสัง่ซือ้ไว้ตามท่ีบริษัทจัดการจะพิจารณา
จดัสรรให้โดยไม่เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการสัง่ซือ้ดงักล่าว และยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบีย้ในกรณีท่ีไม่ได้รับการ
จดัสรรตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้ 

บริษัทจดัการจะดําเนินการรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
ท่ีกําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 ข้อ 20 หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทนุให้
ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไว้ในข้อ 14.6 เร่ือง เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ 
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ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถย่ืนเอกสารการสั่งซือ้หน่วยลงทุนและชําระเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และเม่ือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนได้ตรวจสอบ
เอกสารการสัง่ซือ้และเงินค่าสัง่ซือ้ว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ลงนามรับรอง
ให้กบัผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน  
 
14.2.2 ATM 

บริษัทจดัการอาจรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบเอทีเอ็มได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในคําขอใช้บริการดงักลา่ว 

คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็มจะสมบรูณ์ต่อเม่ือผู้สัง่ซือ้ได้ทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดัการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุแล้ว ในกรณีที่บริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

ในกรณีท่ีมีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ให้ถือวา่ยงัไมมี่การทํารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นเอทีเอม็นัน้ 

บริษัทจดัการถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไขและวิธีการ
ท่ีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้าซึง่รวมถึงการยอมรับความเส่ียงใดๆ ท่ี
อาจเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน
หนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการดําเนินการแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกวา่ 15 วนั 

ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  
 
14.2.3 TELE-BANK  

บริษัทจดัการอาจรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ได้โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องลงนามในคําขอ
ใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในคําขอใช้บริการดงักลา่ว 

คําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเม่ือผู้สัง่ซือ้ได้ทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและ
บริษัทจดัการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว ในกรณีท่ีบริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่
สามารถยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

ในกรณีท่ีมีข้อขดัข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ดงักล่าวและไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ ให้ถือว่ายงัไม่มีการทํารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศพัท์นัน้ 
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บริษัทจดัการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่ง
รวมถงึการยอมรับความเส่ียงใดท่ีอาจเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการดําเนินการแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
14.2.4 ไปรษณีย์ 

บริษัทจดัการอาจรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีบริษัท
จดัการกําหนด 

คําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีส่งมายงับริษัทจดัการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนัน้จะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุและบริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
นัน้ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะทํารายการซือ้หน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุท่ีได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และได้รับ
เงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ
ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการดําเนินการแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
14.2.5 INTERNET  

บริษัทจัดการอาจรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีได้ระบไุว้ในคําขอใช้บริการดงักลา่ว 

คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเม่ือผู้สัง่ซือ้ได้ทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดัการได้รับเงินค่า
สัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตได้เฉพาะกองทนุรวมเพ่ือการ
เลีย้งชีพภายในบริษัทจดัการเท่านัน้ หากต้องการสบัเปล่ียนระหว่างกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพของบริษัทจดัการกบักองทนุรวม
เพ่ือการเลีย้งชีพของบริษัทจดัการอ่ืน ผู้ ถือหน่วยต้องดําเนินการสบัเปล่ียนด้วยตนเอง โดยตรงท่ีบริษัทจดัการ 
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ในกรณีท่ีมีข้อขดัข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าว และไม่
สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ให้ถือวา่ยงัไมมี่การทํารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตนัน้ 

บริษัทจดัการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไขและ
วิธีการท่ีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงตอ่ไปในภายหน้าซึง่รวมถึงการยอมรับความเส่ียง
ใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเร่ิมรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านทางอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศ
ในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการดําเนินการแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า
ไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  
 
14.2.6 หกับญัชี 

ผู้สนใจสามารถซือ้หน่วยลงทุนแบบสม่ําเสมอด้วยวิธีหักบญัชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบตัรเครดิตเฉพาะท่ีบริษัทจัดการ
กําหนดได้ท่ีบริษัทจดัการหรือท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเฉพาะท่ีเปิดให้บริการนีต้ามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงันี ้
 
( 1 )   ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจเลือกสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจําทกุเดือนในเวลาเดียวกนัด้วยการให้
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั หรือ
บญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้เปิดไว้ท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนด้วยจํานวนเงินท่ีเทา่กนัในแตล่ะงวด 
 
( 2 )   ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะใช้บริการนีส้ามารถติดต่อบริษัทจดัการหรือท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน เพ่ือขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ล่วงหน้า” ซึ่งการให้บริษัทจดัการดําเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะมีผลใช้
บังคับ และให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั่ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ทําหนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วย
ลงทนุและใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้าไว้ตามเง่ือนไขและข้อกําหนดท่ีระบใุนแบบคําขอดงักลา่ว 
 
( 3 )   ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องระบุช่ือ บัญชีสัง่ซือ้หรือบัญชีกองทุนท่ีบริษัทจัดการเปิดขึน้ และจํานวนเงินท่ีต้องการสัง่ซือ้ซึ่ง
จะต้องไม่ต่ํากว่าครัง้ละ 1,000 บาท และเพิ่มขึน้เป็นจํานวนทวีคณูของ 1,000 บาท บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกัเงิน
จากบัญชีเงินฝาก หรือบญัชีบัตรเครดิตของผู้สัง่ซือ้และโอนเข้าบัญชีสัง่ซือ้กองทุนเปิดเพื่อซือ้หน่วยลงทุนทุกเดือน 
ตามที่ผู้ สัง่ซือ้ได้ระบไุว้ในหนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุลว่งหน้าในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขาย  ซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนั
ทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว  ในกรณีท่ีวนัดงักล่าวตรงกับวนัหยดุ บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัร
เครดิตของผู้สัง่ซือ้ในวนัทําการถดัไปเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายนัน้ 
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อนึ่งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการหกับญัชีท่ีเรียกเก็บโดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะเป็นภาระ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
( 4 )   ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการแก้ไข “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ
และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุล่วงหน้า” ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนงัสือยินยอมให้หกั
บญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” ฉบบัใหม ่ 
 
( 5 )   บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฏอยู่กบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการทํารายการท่ีสมบรูณ์
และใช้อ้างอิงได้ 
 
14.2.7 บตัรเครดิต 

บริษัทจัดการอาจรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบตัรเครดิตได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด  

คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางบตัรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเม่ือผู้สัง่ซือ้ได้ทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและบริษัทจดัการได้รับเงินค่า
สัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีท่ีมีข้อขดัข้องของระบบการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางบตัรเคตดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจดัการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุดงักลา่ว และไมส่ามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ให้ถือวา่ยงัไมมี่การทํารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบตัรเครดิตนัน้  

บริษัทจดัการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านทางบตัรเคตดิตจะยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไข
และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้าซึง่รวมถึงการยอมรับความ
เส่ียงใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ  

ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินในบญัชีบตัรเครดิต
เป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการทํารายการแตล่ะครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักลา่วมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุ
ท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
14.2.8 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

บริษัทจดัการอาจนําเสนอวิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การนําเสนอวิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั  
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14.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

14.3.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน คําสัง่หกับญัชี เช็ค ดราฟต์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร เช็ค
ธนาคาร หรือคําสั่งจ่ายเงินธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ีรับคําสัง่ซือ้ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุเทา่นัน้  

ในกรณีท่ีชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงิน ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องลงวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้
และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีสัง่ซือ้กองทนุเปิด ยโูอบี ตราสารทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ” เพ่ือเข้าบญัชีประเภทออมทรัพย์ท่ี
บริษัทจดัการเปิดไว้ ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

- ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) สํานกัสาทร 

หรือ “บญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้-ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ – บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั” เพ่ือเข้าบญัชีประเภทกระแสรายวนัท่ี
บริษัทจดัการเปิดไว้ ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)  

- ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  

- ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  

- ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  

หรือ “UOB Asset Management(Thailand)-Sub&Red” เพ่ือเข้าบญัชีกระแสรายวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้ของธนาคาร
ดงัตอ่ไปนี ้

- ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ สาขากรุงเทพฯ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้างต้นและบญัชีสัง่ซือ้อ่ืน ๆ ซึง่
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัท
จดัการและสถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
(2) ในกรณีที่ เงินโอน คําสัง่หกับญัชี เช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือเช็คธนาคารที่ผู้สัง่ซือ้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือเช็คธนาคารท่ี
ผู้สัง่ซือ้ชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครัง้แรกไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตาม บริษัทจดัการจะยกเลิกคําสัง่ซือ้
นัน้ๆ ทนัที 
 
(3) ในการชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนท่ีจัดตัง้โดย
บริษัทจดัการ เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหกักลบลบหนีก้บั
บริษัทจดัการไมไ่ด้ 
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(4) ผู้ลงทนุท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและได้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินค่าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุไมไ่ด้ 
 
14.3.2 ATM  

เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝาก
ในจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้และโอนเงินจํานวนดงักลา่วมายงั บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
14.3.3 TELE-BANK  

เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกั
เงินในบญัชีเงินฝากเป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้และโอนเงินจํานวนดงักลา่วมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัท
จดัการเปิดขึน้ 
 
14.3.4 ไปรษณีย์ 

เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์
ลงทะเบียน ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนท่ีระบุไว้ในคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยชําระเป็นเช็ค 
ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับ ในกรณีท่ีชําระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค 
ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคาร ผู้ ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือเข้าบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ี
บริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
14.3.5 INTERNET  

เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝาก
เป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการทํารายการแตล่ะครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักลา่วมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุ
ท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
14.3.6 หกับญัชี 

สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีซือ้หน่วยลงทนุแบบสม่ําเสมอด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคาร  หรือบญัชีบตัรเครดิต บริษัทจดัการ
จะดําเนินการให้มีการหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีเงินครบตามท่ีระบไุว้ใน “หนงัสือ
ยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุล่วงหน้า“ เท่านัน้เพ่ือซือ้
หน่วยลงทนุหากเงินในบญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้สัง่ซือ้ในงวดใดมีไม่เพียงพอท่ีบริษัทจดัการจะดําเนินการให้มี
การหกับญัชีเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุไมว่า่ในกรณีใดๆ  หรือในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะซือ้หน่วยลงทนุมากกว่า 1 กองทนุ 
และเงินในบญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตมีไม่เพียงพอท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนได้ครบตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุไว้ทัง้หมด 
บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตตามเง่ือนไขและข้อกําหนดท่ีระบใุน “หนงัสือยินยอม
ให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทุน และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนล่วงหน้า” ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตในงวดถดัไปตามปกติ 
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีบญัชีเงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุมีจํานวนเงินไม่เพียงพอท่ีจะหกัออกจากบญัชี
เงินฝาก หรือบญัชีบตัรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกนั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการใช้บริการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือบญัชีบตัรเครดิตสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุรายดงักล่าวทนัที โดยถือว่าได้รับความ
ยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วและไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
14.3.7 บตัรเครดิต 

เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการหกัเงินในบญัชีบตัร
เครดิตเป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการทํารายการแตล่ะครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักลา่วมายงั บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชี
กองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
14.3.8 การชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ 

บริษัทจดัการอาจเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ ( Bill Payment ) หรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่วิธีการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเร่ิมรับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีการอ่ืนๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนและประกาศใน
เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั  

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซือ้หน่วยลงทนุในข้อ 14.3 แล้วนัน้ หากบริษัทจดัการไม่ได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุจนเป็น
ผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ 
ซึ่งเป็นบญัชีเดียวกับท่ีผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุครบถ้วนสมบรูณ์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีได้รับ
ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้จะได้รับตอ่ไป 

ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหน่วยจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
14.4 การจดัสรรหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะดําเนินการขายหน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และ
เพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนท่ีขายในวนัทําการถัดจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 โดยบริษัท
จดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามท่ีได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการจดัสรรหน่วยลงทนุ โดยใช้หลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อนตามวนัท่ีได้รับใบ
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คําสัง่ซือ้พร้อมเงินคา่ซือ้เตม็จํานวน 

ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้พร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสดัส่วนท่ีซือ้เข้ามา ทัง้นีบ้ริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
จดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

บริษัทจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้า
ข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและ
หน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
14.5 การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น บริษัทจดัการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายช่ือผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปยงัท่ีอยู่ในใบคําขอเปิดบญัชีภายใน 5 วนัทําการนบัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุท่ีไม่ได้รับ
การจดัสรรนัน้ 
 
14.6 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทนุหรือปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

14.6.1 กรณีหยดุการขายหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสดัส่วนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้
ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทุนเพ่ือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่
กองทนุรวม ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะแจ้งลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั ก่อนวนัทําการหยดุการขายหน่วยลงทนุ โดยจะติดประกาศ ณ 
สํานกังานของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 
 
14.6.2 กรณีปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการมีสทิธิจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
 
( 1 )   กรณีเอกสารหรือข้อมลูท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีท่ีบริษัทจดัการ
เกิดข้อสงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุจะเป็นการฟอกเงิน 
 
( 2 )   กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทนุรวม โดย
จะพิจารณาถงึระยะเวลาของการลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของ
กองทนุรวมกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
( 3 )   กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดมีจํานวนเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดท่ีซือ้หน่วยลงทนุเกิน
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ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดั
การถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
14.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 

ผู้ สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้
ครบถ้วนชดัเจน พร้อมแนบเอกสารตามข้อ 13.7 ทัง้หมด 
 
14.8 วนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทนุ 

ผู้ลงทนุสามารถทําการซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทกุวนัทําการในเวลาทําการของ
ธนาคารพาณิชย์ไทย สําหรับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็ม ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ ไปรษณีย์ และอินเตอร์เน็ต 
ท่ีบริษัทจดัการได้รับภายหลงัเวลาทําการของวนัทําการซือ้ขายใด หรือวนัหยดุทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย ให้ถือว่าเป็น
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไป ตามราคาขายหน่วยลงทนุซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้
เม่ือสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไปนัน้ เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ โดยบริษัทจดัการจะกําหนดวนัเร่ิมทําการขายหน่วยลงทนุ
ภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทนุเปิดกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน
ตอ่ไป 

 
15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
 
15.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ :  

หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

 
15.2 เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  

บริษัทจดัการจะใช้ระบบไร้ใบหุ้น ( Scripless ) โดยจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

 
( 1 )   เม่ือสิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้จองซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้รับการจดัสรร
หน่วยลงทนุให้เป็นผู้ถือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ และออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ เพื่อจดัส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนจะนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดงักล่าวไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นหลกัประกนัมิได้ ซึ่งบริษัท
จดัการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน การโอน หรือการจํานําหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
 
( 2 )   กรณีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเพิ่มภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก นายทะเบียนหน่วยลงทนุ
จะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายใหม่เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัทําการถดัจากวนัท่ีสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุน พร้อมทัง้ดําเนินการให้มีการส่งมอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพ่ือเป็นการยืนยนัจํานวนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้
สัง่ซือ้ดงักลา่วทางไปรษณีย์ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะนําหนงัสือ
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รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าวไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นหลักประกันมิได้ ซึ่งบริษัทจัดการหรือนาย
ทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน การโอน หรือการจํานําหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
 
( 3 )   นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุครัง้ท่ีมีการสัง่ซือ้ และ/หรือ
ขายคืนหน่วยลงทนุ ดงันัน้ บริษัทจดัการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทนุท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และใน
หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุท่ีสง่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุฉบบัลา่สดุเป็นรายการท่ีเป็นปัจจบุนัและถกูต้อง 
 
( 4 )   หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องทําการทกัท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 
วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีได้รับหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ 
 
( 5 )   นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทุนประจําปีปฏิทินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน 
เพ่ือเป็นหลกัฐานในการขอยกเว้นภาษีสําหรับปีภาษีนัน้ๆ ภายใน 60 วนั นบัตัง้แต่วนัสิน้ปี ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุร้อง
ขอเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุ
ไมเ่กิน 50 บาท ตอ่ 1 รายการ 
 
( 6 )   นายทะเบียนจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอ โดยผู้ ถือ
หน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ และตวัแทนสนบัสนนุและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ของท่าน ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มไม่
พร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทจัดการจะทําจดหมายแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ 
ก่อนท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมให้บริการสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

 
( 7 )   ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้าท่ีท่ีจะต้องนําสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาให้กบับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนของทา่นบนัทกึรายการการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถนําสมดุบญัชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาบนัทกึรายการให้เป็นปัจจบุนัได้ตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีถือ
หน่วยลงทนุสามารถไม่นําสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาบนัทึกรายการให้เป็นปัจจุบนั ให้ถือเอาข้อมลูท่ีบนัทึกไว้ใน
ระบบนายทะเบียนเป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง 

 
(8)   บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยท่ีมีสมดุบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุแล้ว 

 
16. การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
16.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ : บริษัทจดัการ, ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน, TELE-BANK, Internet และ

หกับญัชี 
 

16.2 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ : กรณีปกติ 
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16.3 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน : ทกุวนัทําการ 

บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ในแต่ละสิน้วนัทําการท่ีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซือ้คืน โดยมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
16.3.1 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
16.3.1.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
 
( 1 )   ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน 
 
( 2 )   ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ขายคืนให้ครบถ้วนชดัเจน มายงับริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเลือกแนวทางใดแนวทางหนึง่ใน 2 วิธี ดงันี ้
 
( 2.1 ) กรณีระบเุป็นจํานวนหน่วยลงทนุ 

ผู้ขายคืนสามารถระบจํุานวนหน่วยลงทนุท่ีต้องการขายคืนตัง้แต่ 1 หน่วยขึน้ไป เว้นแต่จํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลือไม่ถึง 1 หน่วย 
ให้ทําการขายคืนได้ทัง้จํานวนตามจํานวนท่ีเหลืออยูน่ัน้ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุท่ีจะขายคืนในใบคําสัง่ขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยู่ใน
รายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏ
อยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 
 
( 2.2 ) กรณีระบเุป็นจํานวนเงิน 

ผู้ขายคืนสามารถระบจํุานวนหน่วยลงทนุท่ีต้องการขายคืนตัง้แต่ 1 บาทขึน้ไป (จํานวนเงินดงักลา่วได้รวมค่าธรรมเนียมการรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว) เว้นแต่จํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลือไม่ถึง 1 บาท ให้ทําการขายคืนได้ทัง้จํานวนตามจํานวนท่ี
เหลืออยูน่ัน้ 

ในกรณีท่ีผู้ขายคืนระบจํุานวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุมากกว่ามลูค่าหน่วยลงทนุหกัด้วยค่าธรรมเนียม
การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ( ถ้ามี ) ซึ่งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทนุนัน้  บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ขายคืนไว้
เป็นหลกัฐาน 
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( 3 ) บริษัทจดัการจะดําเนินการรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทําการรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการ เว้นแตก่รณีตามข้อ 19 , 20 
 
( 4 )   บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าว  เว้นแต่กรณี
ตามข้อ 19 โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
( 5 )   นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทัง้หมดกบัสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และหากถกูต้องก็จะยกเลิกหน่วย
ลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืน   พร้อมทัง้ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ใบเสร็จรับเงินและใบกํากบัภาษีสําหรับ
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทําการ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
( 6 )   ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืนความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทนุต่อบริษัท จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน และบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนยงัไม่สามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจขอยกเลิกคําสัง่ขายคืนของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ในระหว่าง
วนัทําการใดท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืนความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทนุ 
ทัง้นีก้ารยกเลกิคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เม่ือได้รับการอนมุติัจากบริษัทจดัการ 
 
16.3.1.2 ATM 

บริษัทจดัการอาจรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด ซึง่ผา่นความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 

บริษัทจดัการถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผา่นเอทีเอม็ ยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไขและวิธีการ
ท่ีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้าซึง่รวมถงึการยอมรับความเส่ียงใดๆ ท่ี
อาจเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน
หนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการดําเนินการแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกวา่ 15 วนั 
 
16.3.1.3 TELE-BANK 

บริษัทจดัการอาจรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการท่ีบริษัทจดัการกําหนด ซึง่ผา่นความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 

บริษัทจัดการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ยอมรับและ
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ผกูพนัตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้าซึง่รวมถึง
การยอมรับความเส่ียงใดท่ีอาจเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ 
 
16.3.1.4 ไปรษณีย์ 

ยงัไมเ่ปิดให้บริการ 
 
16.3.1.5 INTERNET 

บริษัทจดัการสามารถรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ี
บริษัทจดัการกําหนด ซึง่ผา่นความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 

บริษัทจดัการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไขและ
วิธีการท่ีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้าซึง่รวมถึงการยอมรับความเส่ียง
ใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ 
 
16.3.1.6 หกับญัชี 

การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ขายหน่วยลงทนุลว่งหน้า 

(1)   สําหรับผู้ลงทนุท่ีถือหน่วยลงทนุไม่น้อยกว่า 5 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีซือ้ครัง้แรก และขายคืนหน่วยลงทนุเม่ืออายไุม่น้อยกว่า 
55 ปี หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีทุพพลภาพ หรือตายในระหว่างการถือหน่วยลงทุนสามารถท่ีจะระบุวันท่ีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุน
ต้องการขายคืนลว่งหน้าโดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสัง่ขายหน่วยลงทนุลว่งหน้า” ซึง่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถระบจํุานวน
เงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนเงินเท่าๆ กนั ซึง่จะต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และจํานวนเพ่ิมขึน้
เป็นทวีคณูของ 1,000 บาท เป็นรายเดือน  

( 2 )  ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะใช้บริการนีจ้ะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าและนําส่งให้
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนภายในวนัท่ี 10 ของเดือนท่ีต้องการให้คําสัง่ขายหน่วยลงทนุล่วงหน้ามีผล
บงัคบัใช้  

( 3 )   บริษัทจดัการจะทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามใบคําสัง่ขายหน่วยลงทนุล่วงหน้าตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุในทกุๆ 
วนัท่ี 25 ของเดือนท่ีถึงกําหนด และหากวนัท่ีดงักลา่วเป็นวนัหยดุทําการ บริษัทจดัการจะทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุในวนัทํา
การก่อนหน้า และในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนหกัด้วยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) น้อยกว่าจํานวนท่ีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุระบไุว้ให้ทําการขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏอยู่ในรายการ
ท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  และจะถือวา่คําสัง่ขายหน่วย ลงทนุลว่งหน้าของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้สิน้สดุลง 

( 4 )   ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการยกเลิก “คําสัง่ขายหน่วยลงทนุลว่งหน้า” ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอก “คําขอยกเลิกการ
ใช้บริการคําสัง่ขายหน่วยลงทนุลว่งหน้า” และนําสง่ให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนภายในวนัท่ี 10 ของ
เดือนท่ีต้องการให้ “คําสัง่ขายหน่วยลงทนุลว่งหน้า” มีผลยกเลกิ 
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16.3.1.7 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

บริษัทจดัการอาจนําเสนอวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การนําเสนอวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการ  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่สํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน และประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 
16.3.2 การชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 4 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
เว้นแตก่รณีตามข้อ 18 
 
16.3.3 วนัและเวลาท่ีทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุวนัทําการ ในเวลาทําการจนถึงเวลา 15.30 น.ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเร่ิมเปิดรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นบัจากวนัจดทะเบียนกองทนุเปิดกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 

บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หากกองทนุรวมได้รับผลกระทบจากการท่ี
ได้รับชําระเงินตามพนัธบตัร หุ้นกู้  หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีกองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีได้รับอนุมัติจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
16.4 ในการขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องแจ้งลว่งหน้า : ไมต้่องแจ้ง 
 

17. การสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
 
17.1 เง่ือนไขในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  
 
17.1.1  การสบัเปล่ียนระหวา่งกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพซึง่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท
จดัการได้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด การ
สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง เพ่ือนําไปชําระค่าซือ้
หน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง โดยบริษัทจดัการจะยกเว้นคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว 
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ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัก่อน
หน้าท่ีแจ้งทํารายการสบัเปล่ียน โดยจะแจ้งวนัท่ีเร่ิมคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั และ
ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั   
 
17.1.2  การสบัเปล่ียนระหวา่งกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการกบักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ
ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืน 
 
( 1 )   กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง ( Switch out ) 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพซึง่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท
จดัการไปยงักองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืนได้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง 
การขายคืนหน่วยลงทนุภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุภายใต้การบริหารของ
บริษัทจดัการอ่ืน (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเพ่ือนําไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิด
ปลายทาง โดยผู้ ถือหน่วยสามารถทําการสบัเปล่ียนได้ด้วยตนเองโดยตรงท่ีบริษัทจดัการเท่านัน้ และบริษัทจดัการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันก่อนหน้าท่ีแจ้งทํารายการ
สบัเปล่ียน  
 
( 2 )   กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง (Switch in) 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุโดยขายคืนหน่วยลงทนุภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืน (“กองทนุเปิด
ต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) บริษัทจัดการจะยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดปลายทาง ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันก่อนหน้าท่ีแจ้งทํารายการสับเปล่ียน โดยจะแจ้งวันท่ีเร่ิมคิด
คา่ธรรมเนียมให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั   
 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
(1)   หยุดรับคําสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรับ
คําสัง่สบัเปล่ียนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อกองทุนเปิดและผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จดัการจะปิดประกาศเร่ืองดงักล่าวไว้ในท่ีเปิดเผย ณ บริษัทจดัการ สํานกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนั พร้อมทัง้ลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั  

(2)   จะดําเนินการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุในกรณีท่ีได้รับการชําระค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเรียบร้อย
แล้วเทา่นัน้ 
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17.1.3  ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) 
มายงักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการได้ โดยจะต้องเป็นกองทนุเปิดท่ีระบไุว้ในหนงัสือ  
ชีช้วน ว่าสามารถทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุได้เท่านัน้โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบถึงกองทนุท่ี
สามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ และบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิไม่ให้ผู้ ถือหน่วยของกองทนุรวม
เพ่ือการเลีย้งชีพทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไปยงักองทนุเปิดอ่ืน ๆ ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) 

ทัง้นีก้ารสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทางดงักลา่วจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุ
ไว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทางและกองทนุเปิดปลายทาง 
 
17.2 วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ 

(1)   การสบัเปล่ียนระหวา่งกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทกุวนั
ทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยจะเปิดรับคําสัง่สบัเปล่ียนตัง้แต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หาก
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับคําสัง่การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุหลงัเวลาดงักล่าวให้ถือเป็นการทํา
รายการในวนัถดัไป  

(2)   การสบัเปล่ียนระหวา่งกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการกบับริษัทจดัการอ่ืน  

2.1   กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองโดยตรงท่ีบริษัทจดัการเทา่นัน้ และสามารถแจ้งดําเนินการ
ได้ทกุวนัและเวลาทําการของบริษัทจดัการจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจดัการได้รับคําสัง่การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุหลงั
เวลาดงักลา่วให้ถือวา่เป็นการทํารายการในวนัถดัไป  

2.2   กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเอง โดยตรงท่ีบริษัทจัดการเท่านัน้ และสามารถแจ้ง
ดําเนินการได้ทกุวนัและเวลาทําการของบริษัทจดัการ 
(3)   การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิด ยโูอบี ชวัร์ เดลี มายงักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

ผู้ ถือหน่วยสามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการ ตัง้แต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ไทย จนถึงเวลา 15.30 น. 
ได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
17.3 ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

ในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเม่ือสิน้วนัทําการสบัเปล่ียนจะกําหนด
ราคาขายและราคารับซือ้คืนดงันี ้
( 1 )   กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุเม่ือสิน้วนัทําการสบัเปล่ียน
การถือหน่วยลงทนุ  
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( 2 )   กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง  

(2.1)   การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ การกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุ
จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ วนัทําการก่อนหน้าวนัท่ีบริษัทจดัการถือว่าได้รับเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุเปิด
ต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

(2.2)   การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพท่ีอยู่ภายใต้การบริหาร ของบริษัทจัดการอ่ืน การกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุเม่ือสิน้วนัทําการท่ีบริษัทจดัการถือว่าได้รับเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุเปิด
ต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายและราคารับซือ้คืนในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
17.4 คา่ธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเสียค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุตามท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 23 เร่ือง“ค่าธรรมเนียมและ
คา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และกองทนุรวม”  
 
17.5 วิธีการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะดําเนินการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี ้

( 1 )   ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับใบคําสัง่สบัเปล่ียนได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

( 2 )   การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องระบเุป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเทา่นัน้ 

( 3 )   ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่สบัเปล่ียนให้ครบถ้วนชดัเจนพร้อมแนบเอกสารหนงัสือรับรองสิทธิ 
หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการอ่ืนใช้ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วยท่ีต้องการสบัเปล่ียนในใบคําสัง่สบัเปล่ียนมากกว่ามลูค่าหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดต้นทางหกัด้วยคา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียน (ถ้ามี) ซึง่คํานวณจากจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดท่ีปรากฏอยู่
ในรายการบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรับคําสัง่สบัเปล่ียนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้
เป็นหลกัฐาน 

( 4 )   ในกรณีการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางจะได้รับการยกเว้นข้อจํากดัจํานวน
เงินขัน้ต่ําในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการ 

( 5 )   บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดงันี ้
( 5.1 ) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทางตาม
เกณฑ์ข้อ 17.3 ในวนัทําการถดัจากวนัท่ีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุเปิดต้นทางมีผล และจะเพ่ิมจํานวนหน่วย
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ลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการของกองทนุเปิดปลายทาง 

( 5.2 ) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดต้นทาง
ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางตาม
เกณฑ์ข้อ 17.3 ในวนัทําการถดัจากวนัท่ีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้ากองทนุเปิดปลายทางมีผล 

( 6 )   ผู้ถือหน่วยลงทนุที่สัง่สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดงักล่าวนัน้
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทํารายการจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ เว้นแต่จะได้รับ
อนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

( 7 )   ในกรณีการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างบริษัทจัดการกับบริษัทจัดการอ่ืน ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องมา
ดําเนินการด้วยตนเองโดยตรงท่ีบริษัทจดัการเทา่นัน้ 
 
17.6 การชําระเงินคา่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุสําหรับการสบัเปล่ียนระหว่างกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของ
บริษัทจดัการกบักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืนให้แก่กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพท่ีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุประสงค์จะซือ้หน่วยลงทนุ หรือบริษัทจดัการท่ีรับผิดชอบดําเนินการกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพดงักลา่วตามท่ีระบไุว้
ในใบคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการ นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการรับคําสัง่เปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีสมบรูณ์แล้ว 
 
17.7 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

บริษัทจดัการอาจนําเสนอวิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การนําเสนอวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนและประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 

18. การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

 
(1)   บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล 

 
(2)   มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วไม่ถกูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลู
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับ
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ซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

 
(3)   มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 
ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการอาจเล่ือนได้ไม่เกิน 
10 วันทําการนับตัง้แต่วันทําการถัดจากวันท่ีมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การผอ่นผนัดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

 
(1)   ประกาศการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุ
แห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุทราบโดยพลนั  

 
(2)   แจ้งการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัทํารายงานในเร่ืองดงักล่าว พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและ
หลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาจาก
ผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ดําเนินการดงักลา่วแทนก็ได้ 

 
(3) ในระหวา่งท่ีบริษัทจดัการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุนัน้หากถึงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุวนัอ่ืน 
และมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ียงัค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ๆ ตอ่ไป 

 
19. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคาํส่ังซือ้หรือคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
 
1. บริษัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ในกรณีท่ีปรากฏเหตุ
ดงัตอ่ไปนี ้

 
(1)   ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ 

 
(2)   เม่ือบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล ไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างเป็น
ธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รับซือ้
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คืนหรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือจะหยดุรับ 
คําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในกรณีนีไ้ด้ไม่เกิน 1 วนัทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผนัจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทํา
การทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหรือสบัเปล่ียน
หน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้แสดง
เหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุเปิดนัน้ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ่ง
วนัทําการบริษัทจดัการจะรายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการ
ลงทนุของกองทนุเปิด ณ วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัทําการก่อน
วันเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน รวมทัง้แจ้งการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วย ลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบในทนัทีท่ีสามารถกระทําได้ด้วย 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจหยดุคํานวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุก็ได้ 

 
2.   บริษัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้วหรือหยดุรับคํา
สัง่ซือ้หรือคําสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทนุท่ี
ไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขาย
หน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศหยดุการขายหน่วยลงทนุ หยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
ณ ท่ีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหรือ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ท่ีได้มีคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั 
 

20. การหยุดรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  อาจประกาศให้บริษัทจดัการหยดุ
รับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้ เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยดุ
รับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
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21. การชาํระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุตกลงท่ีจะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน บริษัทจดัการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตาม
วิธีการดงันี ้
1.   บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์อ่ืนท่ีจะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทนุแทนเงินให้กบัผู้ขาย
คืนหน่วยลงทนุ โดยคํานวณจากมลูค่ายติุธรรมท่ีบริษัทจดัการใช้คํานวณในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนนัน้ ณ วนัทําการซือ้-
ขายหน่วยลงทนุ 

2.   บริษัทจดัการจะดําเนินการโอนหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ย ตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

2.1   กรณีท่ีมลูค่าของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีจะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ มีมลูค่าน้อยกว่าจํานวนเงินท่ีผู้ขายคืน
หน่วยลงทนุจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะโอนหลกัทรัพย์ท่ีคํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กบัผู้ขายคืนหน่วย
ลงทนุ และทําการจ่ายสว่นตา่งระหวา่งมลูคา่เป็นเงินสดให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกบัการชําระคืนสว่นต่างตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะทําการจ่ายสว่นต่างให้กบั
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เม่ือกองทนุมีเงินสดคงเหลือ ณ สิน้วนัทําการใดถดัจากวนันัน้ 

2.2   กรณีท่ีมลูค่าของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีจะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ มีมลูค่ามากกว่าจํานวนเงินท่ีผู้ขายคืน
หน่วยลงทนุจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะโอนหลกัทรัพย์ท่ีคํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กบัผู้ขายคืนหน่วย
ลงทนุ และผู้ขายคืนหน่วยลงทนุจะต้องจ่ายสว่นต่างระหว่างมลูค่าเป็นเงินสดให้กบักองทนุภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการจะ
กําหนดตอ่ไป  

หมายเหต:ุ สว่นต่างระหว่างมลูค่า เท่ากบั มลูค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ หกัด้วย 
จํานวนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีผู้ขายคืนหน่วยลงทนุพงึได้รับ 

3.   กรณีท่ีมีผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีรับคา่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเป็นผู้จดัสรรหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนนัน้ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน
ใด โดยแบ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กบัผู้ ถือหน่วยแต่ละรายตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ หรือ ตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการ
เหน็วา่เหมาะสมหรือยติุธรรมกบัผู้ ถือหน่วย 

4.   กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินท่ีมีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่าง
ดงักลา่วให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีมีมลูคา่ขายคืนหน่วยลงทนุน้อยท่ีสดุก่อนตามลําดบั 
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22. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี) 

22.1 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ :  

22.1.1  สทิธิของบริษัทจดัการ  
( 1 ) ได้รับค่าธรรมเนียมในการจดัการกองทนุรวม ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเป็น
นายทะเบียนของกองทนุรวมเอง และคา่ธรรมเนียมในการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย และหรือเงิน
ตอบแทนอ่ืนใดตามอัตราท่ีกําหนดไว้ในหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน" ตามอัตราและ
เง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม 
 
( 2 ) บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาดังกล่าว โดยได้รับความ
อนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
22.1.2  หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ  
 
( 1 ) จําหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ประชาชนทัว่ไปในราคาท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการ ซึง่ได้รับอนมุติัจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 
 
( 2 ) สัง่ให้โอน สัง่ให้เปล่ียนแปลง สัง่ให้ซือ้ขายหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและวตัถปุระสงค์ของกองทนุรวมภายใน
ขอบเขตแหง่อํานาจของกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดไว้ 

( 3 ) เข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทนุรวมถือหุ้นหรือหลกัทรัพย์อยู่เท่าท่ีจําเป็น เพ่ือรักษาไว้ซึ่ง
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
( 4 ) แตง่ตัง้และถอดถอนผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
( 5 ) จดัให้มีผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม ซึ่งมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง หลกัเกณฑ์การให้ความเหน็ชอบผู้สอบบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ 
 
( 6 ) แตง่ตัง้ผู้ ชําระบญัชีกองทนุรวม โดยความเหน็ชอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือมีการยติุหรือเลกิกองทนุรวม 
 
( 7 ) แตง่ตัง้และถอดถอนนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยความเหน็ชอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
( 8 ) แตง่ตัง้และถอดถอนท่ีปรึกษาการลงทนุ (ถ้ามี) โดยความเหน็ชอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
( 9 ) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือวิธีจดัการเก่ียวกบัการเพิ่มวนัเวลาทําการขาย
และรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นีจ้ะต้องได้รับ
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ความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
 
( 10 ) จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม ซึง่มีคณุสมบติัตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง คณุสมบติัของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
 
( 11 ) นําเงินของกองทนุรวมไปลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างๆ ตามท่ีระบไุว้ภายใต้หวัข้อ “ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน 
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ” ของโครงการจดัการกองทนุรวม 
 
( 12 ) สัง่จ่ายคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้แก่กองทนุรวมตามท่ีระบไุว้ในหวัข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุและกองทนุรวม” โดยหกัจากกองทนุรวมตามอตัราท่ีระบไุว้ในโครงการ 
  
( 13 ) แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการตามท่ีกําหนดไว้ในหวัข้อ “วิธีการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 
 
( 14 ) ดําเนินการตามโครงการจดัการกองทนุรวมซึง่ได้รับอนมุติั ตลอดจนข้อผกูพนัท่ีทําไว้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ใน
หนงัสือชีช้วนอยา่งเคร่งครัด 
 
( 15 ) จดัทํารายงานการลงทนุของกองทนุรวมให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบ ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
( 16 ) แจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตัง้หรือเปล่ียนแปลงบคุคลหรือนิติบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการ
จดัการกองทนุรวมท่ีกําหนดไว้ในโครงการให้มีการแต่งตัง้หรือเปล่ียนแปลงภายหลงัได้ ทัง้นีภ้ายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัท่ีมีการแตง่ตัง้หรือเปล่ียนแปลง 
( 17 ) จดัให้มีการฝากทรัพย์สนิของกองทนุรวม โดยแยกตา่งหากจากทรัพย์สนิอ่ืนไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม 
 
( 18 ) จดัทําบญัชีแสดงการลงทนุของกองทนุรวมไว้โดยถกูต้องครบถ้วน 
 
( 19 ) จดัให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ท่ีได้จากการนําทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุน และนําผลประโยชน์ดงักล่าวฝากไว้กับ
ผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม 
 
( 20 ) จดัให้นายทะเบียนออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ใบเสร็จรับเงินพร้อมใบกํากบัภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเป็นประจําทกุสิน้สดุไตรมาสตามปีปฏิทิน และจดัให้มีและเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
( 21 ) ไมก่ระทําการใดๆ อนัมีลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
( 22 ) ไมกู่้ ยืมเงินในนามของกองทนุรวม หรือก่อให้เกิดภาระผกูพนัใดๆ แก่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
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( 23 ) จดัทําหนงัสือชีช้วนกองทนุรวมใหม่ทกุรอบปีบญัชี รายงานทกุรอบปีบญัชีรายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี
บญัชี ทัง้นีใ้ห้สอดคล้องกบัประกาศท่ีเก่ียวข้อง และจดัให้มีรายงานของรอบระยะเวลาลา่สดุไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัท
จดัการ และสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ฯลฯ ท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุเพ่ือให้ผู้ลงทนุ
สามารถตรวจดไูด้ และจดัสําเนาให้เม่ือร้องขอ 
 
( 24 ) คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ
ราคาสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
( 25 ) ย่ืนคําขอแก้ไขเพิ่มเติมทนุจดทะเบียนของวนัทําการสดุท้ายของแต่ละเดือนภายในวนัท่ีย่ีสิบของเดือนถดัไป ในกรณีท่ีมี
การจําหน่ายหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดเพิ่มเติม โดยบริษัทจดัการนําสง่รายงานดงักลา่วผา่นระบบท่ีจดัไว้บนเวบ็ไซต์ของสํานกังาน 
 
( 26 ) กระทํานิติกรรมสญัญาใดๆ ในนามกองทนุรวม ซึง่บริษัทจดัการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย 
 
( 27 ) ยกเลกิกองทนุรวมตามท่ีกําหนดไว้ในหวัข้อ “การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม” 
 
( 28 ) เม่ือเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม และผู้ ชําระบญัชีจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
แล้ว บริษัทจดัการจะรับมอบบญัชีและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทนุรวม และเก็บรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี 
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัจดทะเบียนเลกิกองทนุรวม 
 
( 29 ) ปฏิบติัการอ่ืนๆ เพ่ือให้บรรลถุงึซึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุรวม และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

( 30 ) จดัทํางบการเงินของกองทนุรวมให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
( 31 ) บริษัทจดัการจะจดัทําข้อมลูการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารแห่งทนุเฉล่ียในรอบระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 
และ 12 เดือนของรอบปีบญัชี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนด พร้อมทัง้แสดงเหตผุลในกรณีท่ี
ไม่สามารถลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทนุโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่า 65 % ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวม และเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และ/หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัท
จดัการเหน็สมควรภายใน 15 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาดงักลา่ว 
 
( 32 ) จดัทํางบการเงินของกองทนุรวมให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
22.2 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ : 

22.2.1 สทิธิของผู้ดแูลผลประโยชน์  

( 1 ) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทนุรวม สําหรับการทําหน้าท่ีเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามสญัญาจดัตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม 
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( 2 ) บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาดงักล่าว โดยได้รับความ
เหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
( 3 ) ฟ้องร้องบริษัทจดัการแทนและเพ่ือผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีระบุไว้ภายใต้หวัข้อ
“หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์”  
 
22.2.2  หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  

( 1 ) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด 
 
( 2 ) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ พร้อมทัง้ ดแูลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุรวมเป็นไปตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม 
 
( 3 ) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอน และแปลงสภาพหลกัทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมตาม
คําสัง่ของบริษัทจดัการเม่ือเหน็วา่มีหลกัฐานถกูต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาคา่หลกัทรัพย์ดงักลา่ว 
 
( 4 ) จดัทําบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุรวม และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุรวมท่ีรับฝากไว้ 
 
( 5 ) จ่ายเงินอนัเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทนุรวมตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ 
 
( 6 ) ดแูล ติดตามรักษาสทิธิของกองทนุรวมเพ่ือผลประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น หรือหลกัทรัพย์ การรับเงินปันผล การ
รับดอกเบีย้ การรับสิทธิในการสัง่ซือ้หุ้นเพิ่มทนุ และ/หรือหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทนุ และสิทธิประโยชน์อ่ืนใดท่ีกองทนุ
รวมพึงจะได้รับ รวมทัง้ดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินัน้ๆ ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะเป็นผู้ ใช้สิทธิในการประชมุผู้ ถือหุ้นแทน
กองทนุรวม 
 
( 7 ) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบเป็นหนงัสือสถานะหลกัทรัพย์ท่ีจะต้องปิดโอน หรือกําลงัอยู่ในระหว่างทําการปิด
โอนในช่ือของกองทนุรวมเพ่ือประโยชน์ของกองทนุรวม 
 
( 8 ) จดัทํารายงานดงัตอ่ไปนีเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรสง่ให้บริษัทจดัการ 

( 1 ) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบญัชีเงินสด และเงินฝากธนาคารพร้อมยอดคงเหลือ ณ สิน้วนั และคํานวณดอกเบีย้ค้างรับ 

( 2 ) รายงานเป็นรายวันเก่ียวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์ และตามสถานภาพของ
หลกัทรัพย์พร้อมคํานวณดอกเบีย้ค้างรับ 

( 3 ) รายงานรายละเอียดเจ้าหนีค้า่ซือ้หลกัทรัพย์และลกูหนีค้า่ขายหลกัทรัพย์ 

( 4 ) รายงานงบกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน 
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( 5 ) รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทนุรวม 
 
( 9 ) รับรองความถกูต้องในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคาสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุของกองทนุ และการคํานวณหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จากการออก
หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และจํานวนหน่วยลงทนุท่ีลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีบริษัท
จดัการได้คํานวณไว้ และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองเม่ือเหน็วา่ถกูต้องแล้ว 
 
( 10 ) รับรองรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงั และรายงานการ ชดเชยราคาในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง
ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด โดยสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
( 11 ) ให้ความเหน็ชอบแก่บริษัทจดัการในการกําหนดวิธีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุรวมตามราคาท่ีเป็นธรรม ในกรณี
ท่ีวิธีการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มลูค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะคํานวณมลูค่า หรือกรณีท่ี
เป็นทรัพย์สนินอกจากท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
( 12 ) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนัทุกครัง้ท่ีบริษัทจัดการ
เล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม เม่ือ
เหน็วา่มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้อยา่งสมเหตสุมผล 
 
( 13 ) ให้ความเหน็ชอบแก่บริษัทจดัการในการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ี
ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้เม่ือเห็นว่ามีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย 
โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่างสมเหตสุมผล ไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่าง
เป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
( 14 ) ให้ความเหน็ชอบแก่บริษัทจดัการในกรณีท่ีกองทนุรวมไมส่ามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ได้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตกลงท่ีจะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน
เงิน บริษัทจดัการอาจชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนได้ 
 
( 15 ) ให้ความเห็นเก่ียวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ เพ่ือประกอบกับข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจัดการเป็น 
ผู้จัดหาในการจดัทํารายงานทุกรอบปีบญัชี และรายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชี และส่งให้บริษัทจัดการ
ภายใน 60 วนั นบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้ 
 
( 16 ) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบติัการให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุรวมมาตรา 125 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และ ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีออกตาม
พระราชบญัญัติดงักล่าวโดยเคร่งครัด ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่
กองทนุรวมหรือไม่ปฏิบติัหน้าท่ีตามมาตรา 125 ผู้ดแูลผลประโยชน์จะทํารายงานเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวโดยละเอียด และส่งให้
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สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนั นบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถงึเหตกุารณ์ดงักลา่ว 
 
( 17 ) แจ้งให้บริษัทจดัการทราบในกรณีท่ีบริษัทจดัการมิได้ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึง
ประกาศหลกัเกณฑ์ท่ีออกโดยอาศยัอํานาจของกฎหมายดงักลา่ว 
 
( 18 ) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าท่ีของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรือเม่ือได้รับคําสัง่จากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของ
กองทนุรวม 
 
( 19 ) ในกรณีท่ีมีการยกเลิกโครงการ เม่ือยกเลิกโครงการแล้วหน้าท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์จะสิน้สุดเม่ือผู้ ชําระบัญชีได้จด
ทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาท่ีการชําระบัญชียังไม่สิน้สุด ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์จะปฏิบติัหน้าท่ีตา่งๆ ดงันี ้

( 1 ) รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุรวมจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ 

( 2 ) ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ ชําระบญัชีปฏิบติัตามมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการชําระบญัชีของกองทุนรวม ในกรณีท่ีผู้ ชําระ
บญัชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตราดงักลา่วจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรายงานให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า 
 
22.3 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน :  

22.3.1  สทิธิของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
( 1 )  ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าท่ีเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน  
 
( 2 )  บอกเลิกการเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนตามข้อกําหนด และเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน  
 
22.3.2  หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

( 1 ) แจกจ่ายหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญัของกองทนุรวม ใบคําขอเปิดบญัชี ใบคําสัง่ซือ้ ใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัหน่วยลงทนุท่ีจําหน่าย หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวม 
 
( 2 ) จดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ สถานท่ีติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน เพ่ือประโยชน์ในการ
แจกจ่ายแก่ผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุได้ตลอดเวลาท่ีเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
( 3 ) รับเอกสารการสัง่ซือ้หรือใบคําขอเปิดบญัชี หรือใบคําสัง่ซือ้ หรือใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือใบคําสัง่สบัเปล่ียน 
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หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวม 
 
( 4 ) ตรวจสอบความถกูต้องและความครบถ้วนของการกรอกคําขอเปิดบญัชี เอกสารการสัง่ซือ้ ใบคําสัง่ซือ้ หรือใบคําสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทนุ หรือใบคําสัง่สบัเปล่ียน และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
( 5 ) ตรวจสอบหลกัฐานประกอบคําขอเปิดบญัชีทัง้หมดวา่ถกูต้องครบถ้วนและเป็นจริง 
 
( 6 ) รับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้ และชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นีต้ามเง่ือนไขท่ี
ระบไุว้ในโครงการ 
 
( 7 ) สง่มอบบตัรประจําตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุและรหสัประจําตวั (ถ้ามี) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีย่ืนคําขอใช้บริการกองทนุรวม
กบับริษัทจดัการ 
 
( 8 ) คืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการ 
 
( 9 ) ให้ความร่วมมือกบับริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
รวมทัง้ข้อมลูและเอกสารอนัจําเป็น รวมทัง้ให้ความร่วมมือในการแจ้งหรือติดต่อเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือเม่ือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใด 
 
( 10 ) ทําการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีดงักลา่วข้างต้น 
 
22.4 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของตวัแทนจําหน่าย : ไมมี่  
 
22.5 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาการลงทนุ : ไมมี่  
 
22.6 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษากองทนุ/ท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ : ไมมี่  
 
22.7 สิทธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบและการแต่งตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุของท่ีปรึกษากองทนุ (เฉพาะกอง Country 
Fund) : ไมมี่ 

 
 
 
 
23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม 
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23.1 คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ : 
 
คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ : ยกเว้น  

ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ในอตัราไม่เกิน
ร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าท่ีแจ้งทํารายการ
สับเปล่ียนโดยจะแจ้งวันท่ีเร่ิมคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย  
1 ฉบบั 
 

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ : ยกเว้น 

ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ในอตัราไม่เกินร้อย
ละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าท่ีแจ้งทํารายการ
สบัเปล่ียน โดยจะแจ้งวนัท่ีเร่ิมคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 
ฉบบั 
 

คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ   

กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง : อตัราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมลูค่าหน่วยลงทนุของวนัทําการก่อนหน้าท่ีแจ้ง
ทํารายการสบัเปล่ียน  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นการสบัเปล่ียนระหว่างกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพภายใต้
การบริหารของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว 
และขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าท่ีแจ้งทํารายการสับเปลี่ยน โดย
จะแจ้งวนัท่ีเร่ิมคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า ไม่น้อยกว่า 
60 วนั และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 

กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง : ยกเว้น  

ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ในอตัราไม่เกินร้อย
ละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าท่ีแจ้งทํารายการ
สับเปล่ียน โดยจะแจ้งวันท่ีเร่ิมคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 
ฉบบั 
 

คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : ไมมี่ 
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ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทนุ 

: ไมมี่ 
 
 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อน
ระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ 
 

: ไมมี่ 
 

อ่ืนๆ ระบ ุ:  
- ค่าธรรมเนียมการออกหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณี
ปกติท่ีบริษัทจดัการดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย   

ไมเ่กิน 50 บาท ตอ่ 1 รายการ 
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเงินปันผล (ถ้ามี) เข้าบญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
รวมทัง้คา่สมดุเช็คชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีสัง่จ่ายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย์กําหนด โดยตดัจ่ายจากจํานวนเงินท่ีจะชําระคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้ๆ 
 
- คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดจากการใช้บริการเสริมของธนาคารพาณิชย์ เช่น การใช้บริการบตัร ATM การใช้บริการ
ทางโทรศพัท์ 

ตามอตัราและเง่ือนไขท่ีทางธนาคารพาณิชย์กําหนด 
 
ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว จะบวกด้วยภาษีมลูคา่เพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 
 
23.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม : 
 
คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี : ไมเ่กินร้อยละ 1.75 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รายปี : ไมเ่กินร้อยละ 0.1 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ รายปี : ไมเ่กินร้อยละ 0.1 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

 
คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ : ไมมี่ 

 
คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย : ไมมี่ 

 
อ่ืนๆ ระบ ุ:  

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น จะบวกภาษีมลูคา่เพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั  
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บริษัทจดัการจะคํานวณคา่ธรรมเนียมข้างต้นเป็นรายวนั โดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมในแต่ละวนัเป็นฐานในการ
คํานวณ และจะเรียกเก็บจากกองทนุรวมเป็นรายเดือนภายในเวลาห้าวนัทําการแรกของเดือนถดัไปหลงัจากวนัคํานวณมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมในสปัดาห์สดุท้ายของแตล่ะเดือน 

- คา่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนีท่ี้จะเรียกเก็บจากกองทนุรวม ตามจํานวนท่ีจ่ายจริง  
( 1 )  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าส่ือโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาด การเผยแพร่ความรู้โดยการสง่ข่าวสารด้วยวิธีการใดๆ ตลอดจนการจดัสมัมนา จดัอบรมแนะนํากองทนุรวม ทัง้นีไ้ม่
เกินร้อยละ 0.5 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
( 2 )  ค่าจดัทํา และค่าพิมพ์หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และค่าพิมพ์หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุใหม่
ทุกรอบปีบัญชี ค่าแปลหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าจัดทําค่าพิมพ์ และค่าจัดส่งรายงาน
ประจําปี รายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชี หรือหนงัสือบอกกล่าวรายงาน และจดหมายต่างๆ ถึงผู้ ถือหน่วย
ลงทนุและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมโดยตรง 
 
( 3 )  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุรวม เช่น การเปล่ียนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม โครงการ การลงประกาศในหนงัสือพิมพ์ 
การจดัประชมุผู้ ถือหน่วย การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าสมดุเช็ค ค่าไปรษณียา
กร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่พาหนะ คา่ประกาศในหนงัสือพิมพ์ เป็นต้น 
 
( 4 ) คา่จดัทํา และคา่พิมพ์หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ และแบบพิมพ์ท่ีใช้ในการทํารายการของกองทนุรวม 
 
( 5 ) คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีซือ้หรือขายเพ่ือประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม 
 
( 6 )  ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องในการจดัการกองทนุรวม เช่น 
คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหนีใ้ดๆ ของกองทนุรวม 
 
( 7 ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าท่ี หรือเรียกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเม่ือได้รับคําสัง่จาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
( 8 ) คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการชําระบญัชี และเลกิกองทนุรวม 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมตามรายการข้างต้น (1) – (8) จะบวกด้วยภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอ่ืนใด
ทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 
หมายเหต ุ:  

อตัราขัน้สงูของยอดรวมค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีสามารถประมาณการได้ท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม  
จะอยูใ่นอตัราไมเ่กินร้อยละ 2.45 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 
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บริษัทจดัการจะดําเนินการตดัคา่ใช้จ่ายตามจํานวนท่ีจ่ายจริงและในทางบญัชีจะทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเท่ากนัทกุวนัตาม
ระยะเวลาท่ีจะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตแหง่ประเทศไทย ทัง้นีไ้มเ่กิน 5 ปี หรือจะตดัจ่ายในงวดเดียวโดยได้รับความเหน็ชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
23.3 การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 23.1 และ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 
( 1 )  กรณีเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบ
ระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดยจะติดประกาศไว้ท่ีสํานกังาน
ของบริษัทจดัการสํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั
อยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั  
 
( 2 )  กรณีท่ีบริษัทจดัการจะลดอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย บริษัทจดัการจะติดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ 
สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
 
( 3 )  ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีมลูค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทนุรวมดงักล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการ
ตามอตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการดงักลา่ว
เป็นแบบเรียกเก็บตามอตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ โดยค่าธรรมเนียมการจดัการใหม่จะเป็นอตัราท่ีไม่สงูกว่าร้อยละ
ของค่าธรรมเนียมการจัดการเดิมท่ีบริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาท่ีกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดย
คํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ สํานกังานใหญ่
และสํานกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 
15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัเปล่ียนแปลง 

 

24. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาํเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
 
24.1 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด 
 
2. บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้
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(2.1) คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการ 
 
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการซือ้ขาย หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) วนัทําการก่อนวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ 

(ข) วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายในวนัทําการถดัไป 

(ค) วนัทําการสดุท้ายของแตล่ะเดือน โดยจะประกาศภายในวนัทําการถดัไป   

ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุรวมกําหนดวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกนัยาวกวา่หนึง่เดือน 

(ง) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายในวนัทําการถดัไป  

ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บงัคบักับกองทุนรวมเปิดท่ีซือ้ขายหน่วยลงทนุทุกวนัทําการ และกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภท
สถาบนั 
 
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุ โดยจะประกาศ
ภายในวนัทําการถดัไป 

ทัง้นี  ้ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจ
หยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วง
ระยะเวลาดงักล่าว และในกรณีท่ีมีเหตใุห้บริษัทจดัการต้องยกเลิกกองทนุรวม บริษัทจดัการอาจหยดุคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัท่ีปรากฎเหตดุงักลา่ว 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ในกรณีท่ีการประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีจดัขึน้โดยสมาคม (NAV 
Center) หรือช่องทางอ่ืนท่ีสํานกังานยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุภายใน 2 วนั
ทําการถดัไปก็ได้ 

การประกาศข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบัและปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทํา
การทกุแห่งของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักล่าวไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ี
ใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
3. การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจํานวน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
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(3.1) คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
 
(3.2) คํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล สําหรับ
มลูคา่หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งท่ี 4 ขึน้ สว่นมลูค่าหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ 
ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้ 
 
(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 
ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2) 
 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะใช้
ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  
ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุเปิด 
 
24.2 หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วย
ลงทุนท่ีถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่ง
รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และจดั
ให้มีสําเนารายงานดงักลา่วไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดย
รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 

(2) ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(3) สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 

(4) มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจาก
ปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง 

ในกรณีท่ีเหตขุองความผิดพลาดซึ่งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเน่ืองต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทนุครัง้ต่อไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้องนบัแต่วนัท่ี
บริษัทจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย 
 
2.   ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอัตรา
ตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัท่ีพบราคาหน่วย
ลงทนุไมถ่กูต้องจนถงึวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุถกูต้อง และดําเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต่างจาก
ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราสว่นตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 
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(1)  จดัทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั และรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีพบว่าราคา
หน่วยลงทนุนัน้ไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีคํานวณราคาหน่วยลงทนุ
เสร็จสิน้ เพ่ือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักล่าวภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจัดการส่งรายงานให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 

(ข) ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(ค) สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 

(ง) การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ เพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้  
 
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องภายในวนัท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั และรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
 
(3) ประกาศช่ือกองทนุรวมท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปี ท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนงัสือพิมพ์รายวนั
อยา่งน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 
 
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้ซือ้หรือขายคืนหน่วย
ลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคาภายใน 5 วนัทําการ
นบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 
 
(5) จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วพร้อมทัง้สําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลงั และรายงานการชดเชยราคาท่ีจดัทําตาม (1) ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทําการนบั
แต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีท่ี
ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ บริษัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนั
ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมี
สาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้แทน 
 
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต่ํากวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้
(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมีมูลค่า
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 
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หากปรากฏว่าผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะต้องลด 
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนท่ี
เหลืออยูน่ัน้ และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาท่ีขาดอยู่แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่
กองทนุเปิด  เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์
ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
 
(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ่งมี
มลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคาเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุ
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทนุ 
 
(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพ่ิมจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมีมลูค่า
เท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเท่ากบั
สว่นตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ    
 
(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ่งมี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง    

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะต้อง
ลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
เหลืออยู่นัน้ และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่แล้วแต่กรณีเพ่ือชดเชยราคาให้แก่
กองทนุเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์
ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูค่าไม่ถึงหนึ่งร้อย
บาท บริษัทจดัการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แต่ถ้าบคุคลดงักลา่วไม่มี
สถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ ซือ้หน่วยลงทนุตาม 2(ก) บริษัท
จดัการอาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้  
 
4. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการ
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แก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุและผู้ขายคืน
หน่วยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ 

 
25. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี : 31 สงิหาคม ของทกุปี 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : 31 สงิหาคม 2546 
 

26. การกาํหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ 

ไมมี่ 

 
27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

27.1 สทิธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ : 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อ 16 

 
27.2 สทิธิในการรับเงินปันผล :  

ไมมี่ 

 
27.3 สทิธิในการโอนหน่วยลงทนุ : 

ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ ถือหน่วยไม่สามารถโอนหน่วยลงทนุได้ ดงันัน้บริษัทจัดการหรือนาย
ทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุ 

 
27.4 สทิธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพ่ือให้บริษัทจดัการทําการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุเปิดได้ เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุมี
มติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อ 28 

ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน (omnibus 
account) ต้องไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนันัน้ในส่วนท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไมส่ามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เน่ืองจากข้อจํากดั
ในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือ
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หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการบริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจาก
สํานกังานตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 

 
27.5 สทิธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลกิโครงการ : 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสทิธิท่ีจะได้รับเงินคืนเม่ือโครงการสิน้สดุลง ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อ 29, 30 และ 31 

 
27.6 สทิธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  

ไมมี่ 

 

28. วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ 
 
28.1 บริษัทจดัการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุท่ีได้จดทะเบียนไว้กบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขและวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้
 
(1)   บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจํานวนท่ีเพิ่มขึน้ของเงินทุนโครงการได้ต่อเม่ือได้มีการจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงเงินทนุโครงการตอ่สํานกังานแล้ว 

 
(2)   การขายหน่วยลงทนุเพิ่มจะต้องไมทํ่าให้มลูคา่ทัง้หมดของหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มมีมลูคา่เกินกว่าเงินทนุโครงการ ทัง้นี ้บริษัท
จดัการใช้มลูคา่ท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 
 
(3)   ราคาเสนอขายหน่วยลงทนุต้องกําหนดตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ณ สิน้วนัท่ีเสนอขายหน่วยลงทนุเพิ่ม
เม่ือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทนุของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบ โดยประกาศผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ และ/หรือช่องทางอ่ืนๆ 

 
28.2 หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเพ่ือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ตอ่กองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ให้อยูใ่นดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยหากมิได้กระทําตามมติเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวม จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในกรณีท่ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีจดัการกองทนุรวมได้กระทําตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัท
จดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพ่ิมเติม
โครงการจดัการกองทนุรวม หรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุคน และจะประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย
หนึง่ฉบบัภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัท่ีได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแตก่รณี 
28.3 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือวิธีการจดัการ กองทนุรวมเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงวนั เวลาทําการขายหน่วยลงทุน รับซือ้คืนหน่วยลงทุน และการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบติัท่ี
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เก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นีจ้ะต้องได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
 
28.4 การแก้ไขโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติ
และการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เน่ืองจากข้อจํากดัใน
การนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือ
หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจดําเนินการขอรับความเหน็ชอบจากสํานกังาน
ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 

 
29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

สํานกังานอาจเพิกถอนการอนมุติัให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป หากปรากฏวา่ 

29.1   หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมีมลูคา่หน่วยลงทนุหรือมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นจํานวนดงันี ้ 

 
(1)   จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกวา่ 35 รายในวนัทําการใด  

 
(2)   มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้าน
บาทในวนัทําการใดและบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้  

 
(3)   ในกรณีท่ีมีการขายคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)   มีการขายคืนหนว่ยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวา่สองในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

(ข)   มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลา 5 วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

 
29.2   เม่ือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุเปิดในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฏิบติัตามหน้าท่ีของตน  

 
29.3   เม่ือได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่าย
ได้เเล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ 
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30. การดาํเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

30.1 การเลกิกองทนุรวมกรณีท่ีทราบกําหนดการเลกิกองทนุรวมลว่งหน้า 

1.   แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อนวนัเลิก
กองทนุรวมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัทําการ และ  
 
2.   แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทัง้นีก่้อนวนัเลิกกองทนุรวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าห้าวนัทําการ และกระทําการด้วยวิธีอ่ืนใดเพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมลูในเร่ืองดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทนุรวม
เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัทําการ เช่น ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ิน เป็นต้น  

 
3.   จําหน่ายทรัพย์สินของกองทนุรวมเพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 
และตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเม่ือทวงถามให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุรวม 
 
30.2 การเลกิกองทนุรวมกรณีไมท่ราบกําหนดการเลกิกองทนุรวมลว่งหน้า 

(ก)   ยติุการรับคําสัง่ซือ้และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัทําการท่ีปรากฎเหตตุาม 29.1 
 
(ข)   แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทัง้แจ้งเป็นหนงัสือ
ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทัง้นีภ้ายใน 3 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัทําการท่ีปรากฏเหตตุาม 29.1 

 
(ค)   จําหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีเหลืออยูข่องกองทนุรวมดงักลา่วภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัทําการท่ีปรากฏเหตุ
ตาม 29.1 เพ่ือรวบรวมเงินเทา่ท่ีสามารถกระทําได้เพ่ือชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั  

 
(ง)   ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ
นบัตัง้แต่วนัทําการท่ีปรากฏเหตตุาม 29.1 และเม่ือได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแล้วจะถือว่าเป็นการเลิกกองทนุ
รวมนัน้  

เม่ือได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการชําระบญัชี
ของกองทนุรวม 

 
31. การชาํระบัญชีกองทุนรวม และวธีิการเฉล่ียเงนิคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ 

บริษัทจดัการจะจดัให้มีการชําระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ ชําระบญัชีท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพ่ือทํา
หน้าท่ีรวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินท่ีคงเหลือจากการชําระหนีส้ินของกองทนุรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมทัง้ทําการ
อย่างอ่ืนตามแต่จําเป็นเพ่ือชําระบญัชีกองทนุให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ายจากทรัพย์สินของกองทนุ
รวมและผู้ ชําระบญัชีจะดําเนินการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเท่าท่ีคงเหลืออยู่ตามสดัส่วน
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จํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถืออยูต่ามหลกัฐานท่ีปรากฎในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ 

เม่ือได้ชําระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ ชําระบญัชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลงัจากจดทะเบียนเลกิกองทนุรวมแล้ว หากปรากฎวา่ยงัมีทรัพย์สนิคงค้างอยูใ่ห้ผู้ ชําระบญัชีจดัการโอนทรัพย์สนิดงักลา่วให้
ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
32. ข้อกาํหนดอ่ืนๆ 

32.1  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพจะนําไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นหลกัประกนัมิได้ 

32.2  สทิธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

สทิธิและหน้าท่ีเก่ียวกบัภาษีของผู้ลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวง ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ดงัต่อไปนี ้ซึง่ผู้ลงทนุสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุรวม
เพ่ือการเลีย้งชีพ 
(ก)   กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2544  
 
(ข)   ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับท่ี 90) เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพ่ือการ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ และการถือหน่วยลงทนุใน
กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ลงวนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 
 
(ค)   ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 91) เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขสําหรับกรณีผู้
ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพเพราะเหตสุงูอาย ุ
ทพุพลภาพ หรือตาย ลงวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2544 
 
(ง)   ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 93) เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขเพ่ือการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ และการถือหน่วยลงทนุในกองทนุ
รวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ลงวนัท่ี 19 มิถนุายน พ.ศ. 2544 
 
(จ)   กฎหมายภาษีอากรอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องท่ีจะมีขึน้ในอนาคต 
 
32.3   ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการทําประกนัภยัความรับผิดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะ
เปล่ียนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานกังาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวมภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีบริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุดงักล่าว 
ทัง้นี ้หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้  โดยการคดัเลือก
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บริษัทจดัการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปล่ียน
บริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว  

หากบริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป   
 
32.4   บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทนุจากบุคคลท่ีเป็นผู้ ให้บริการ อนัเน่ืองมาจากการใช้บริการของ
บคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

 
(1)   ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

 
(2)   ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจําเป็นเพ่ือให้กองทนุได้รับ
ประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (churning) ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทนุท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจดัการ
ของบริษัทจดัการ บริษัทต้องกระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทนุ
นัน้ด้วย 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทนุบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวไว้ในรายงานรอบปี
บญัชี และรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย 

 
32.5   ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 

 
1.   การถือหน่วยลงทนุท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ในแต่ละกองทนุรวมต้องไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

 
2.   การถือหน่วยลงทนุตามข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
 
(1)   กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทนุได้โดยไมจํ่ากดัสดัสว่นสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)   กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(ข)   กองทนุประกนัสงัคม 

(ค)   กองทนุการออมแหง่ชาติ 

(ง)   กองทนุบําเหน็จบํานาญแหง่ชาติ 

(จ)   กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

(ฉ)   กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 

(ช)   กองทนุตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะตาม (ก) ถงึ (ฉ) 

(ซ)   กองทนุอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบักองทนุตาม (ก) ถงึ (ฉ) 
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(ฌ)   นิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถงึ (ฉ) ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล เช่น 
ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 

(ญ)   บคุคลอ่ืนท่ีได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานเม่ือมีเหตจํุาเป็นและสมควร 
(2)   กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรอ่ืนใดให้ผ่อนคลายสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจถือหน่วยลงทนุเกิน
ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 1 ได้แตไ่มเ่กินร้อยละห้าสบิของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยได้รับการ
ผ่อนผนัจากสํานกังาน ทัง้นี ้ในการผ่อนผนัดงักล่าว ให้สํานกังานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมดงักลา่วเป็นสําคญั 

เง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุกรณีท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ ต้องมีสาระสําคญัอย่างน้อย
ดงัตอ่ไปนี ้

 
(1)   บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วย ลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุของบคุคล
ใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 

 
(2)   การจํากดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

 
(ก)   บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจํากดัสิทธิรับเงินปันผลใน
สว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

 
1.   การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทนุมาเพิ่มเติม 

 
2.   การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 2 

(ข)   บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจํากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  

(ค)   ในระหว่างการดําเนินการเพ่ือยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและแยกเงินปันผลสว่น
ดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิอ่ืนของกองทนุรวม โดยไมนํ่ามารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

 
(3)   กรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนน
เสียงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ว่าด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการ
ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
32.6   หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

การดําเนินการใดท่ีโครงการจดัการกองทนุรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการ
กองทนุรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบให้
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ดําเนินการดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมติ 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีให้ดําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมายให้ถือวา่มตินัน้เสียไป 

ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพ่ือแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั ต้องได้รับมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวมนัน้ เว้นแต่กรณีท่ีกองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 
 
(1)   ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่
เทา่กนั ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 
 
(2)   ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ี
ถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 
 
(3)   ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับ
ผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุชนิดนัน้ 
 
32.7   การจดัทําทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และข้อจํากดัการโอนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีจัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจํากดัสิทธิ
ใดๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในโครงการหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีแล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอํานาจปฎิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของ
บริษัทจดัการ 
 
32.8 เพ่ือให้เป็นไปตามพนัธะผกูพนัและกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจดัการหรือกลุม่ยโูอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนัตามท่ีระบใุนข้อ 32.9 หรือในกรณีท่ีบริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเน่ืองจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดงักล่าว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเง่ือนไขสําหรับการเปิดบญัชีและการทําธุรกรรมตามหลกัเกณฑ์ 
และ/หรือนโยบายของบริษัทจดัการ และกลุม่ยโูอบีตามท่ีเหน็สมควร โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ลงทนุทราบไว้ ณ ท่ี
ทําการของบริษัทจดัการ 
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32.9 ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินท่ีไม่ใช่
สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลท่ี
อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยู่ถาวร
ในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถ่ินท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับ 
FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกันและ
บคุคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพ่ือหาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบั
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการกําหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัทําเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ 
FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ มีสถานะ
เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบท่ีสําคญัในสองกรณี คือ 
 
(1)    ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุ
ทางอ้อมในทรัพย์สนิทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงิน
อ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย 
ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าท่ีดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักล่าวก่อนชําระให้กบั
กองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI  
 
(2)    ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการทํา
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถ
ดําเนินการลงทนุตอ่ไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทนุได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถทํา
รายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

เพ่ือมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง  และเพ่ือให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัภายใต้ข้อกําหนด
และหลกัเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฎิบติังาน
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ของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดงันี ้
 
(1)     ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น)ท่ีมี
อยู่ในบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ ให้กบัหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
 
(2)     ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุนําสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความเก่ียวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อท่ีกําหนดไว้ใน
แบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเม่ือข้อมูลท่ีเคยให้ไว้มีการ
เปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําสง่หลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ี
เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักลา่ว 
 
(3)     ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้
ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการดําเนินการหรือไมแ่สดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วย
ลงทนุดงักล่าวรับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบญัชี   
 
(1)   ไมรั่บคําสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
(2)   ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
(3) ดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุรายนัน้ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดักบักฎหมาย
ของประเทศไทย 
(4) ดําเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึน้ หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 
 

การดําเนินการดงักล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพ่ือ
หลีกเล่ียงมิให้บริษัทจดัการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวข้องอนัจะทําให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกลา่วแล้วข้างต้น ซึง่ในทางปฏิบติับริษัทจดัการ
จะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมาย
ตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด)เทา่นัน้  
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ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น 
บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมลูของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 
33. การระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ไมมี่ 
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